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Helsinkiläisen  Myllypuron  atk- lv 
kion  yllä  häilyy  lakkautuksen  kir 

ves.  Vierailimme  koulussa  ja  pe- 

rehdyimme lakkautusuhan  taus- 
toihin. Sivu  6. 

Mitä  hankitaan 

joululahjaksi mikroilijalle, 

jolla  on  jo 

kaikkea eli  mikro, 

levyasema 

ja  näyttö? Keskiaukeamalla kerromme, 

miten 
mikroharrastajan 

pöytä  saadaan entistäkin 

sotkuisemmaksi. 

Minkälaiseen  mikrokokoonpa- 
noon  oheislaitteilleen  sijoittaisit 

15  000  markkaa?  Osallistu  sijoi- 
tusehdotuksellasi ja  voita  joko 

ehdottamasi  kokoonpano  tai  nuo 
15  000  markkaa.  Sivu  5. 

Viime  keväänä  julistamamme  kil 

pailu  suomalaisen  kansanlaulun 
kuvituksesta  mikrolla  on  ratkais- 

tu. Katso  sivulta  5,  kuka  voitti 

Amigan. 

I 

toiminnat  tapahtuvat  vain  yhtä  näppäintä  pai- 
namalla. Jos  osaat  kirjoittaa  koneella,  osaat 

varmasti  kirjoittaa  myös  Amstrad  PCW:llä. 
Eikä  siinä  kaikki.  Amstrad  PCW  on 

myös  täydellinen  CP/M-tietokone  henkilö- 
kohtaiseen käyttöösi.  Runsas  ohjelmavalikoi- 

ma kattaa  kaikki  yrityskäytön  tarpeet  tauluk- 
kolaskennasta kirjanpitoon  ja  grafiikkaan. 

Kaiken  lisäksi  Amstrad  PCW  voidaan  kytkeä 

myös  osaksi  esim.  IBM- tai  Amstrad-verkkoa. 
Kuka  kumma  enää  kaipaa  kirjoitus- 

konetta? 

Tuttu  juttu  jokaiselle  kirjoituskoneen 

käyttäjälle.  Täysi  liuska  tekstiä  kädessä  ja  sii- 
nä se  on:  kirottu  kirjoitusvirhe.  Ei  muuta  kuin 

paperi  roskiin,  uusi  koneeseen  ja  naputele- 
maan koko  teksti  uusiksi.  Turhaa  ja  turhautta- 

vaa, varsinkin  kun  tekstiä  voi  tehdä  toisinkin. 

Tämän  päivän  työkalu  kaikkeen  kirjoit- 
tamiseen on  Amstrad  PCW.  Kone  joka  ei  si- 

nänsä poista  kirjoitusvirheitä,  mutta  tekee 
mahdolliseksi  huomata  ne  ennen  kuin  kaiken 

pitäisi  olla  valmiina  paperilla. 

Arvasit  oikein,  Amstrad  PCW  on  teks- 
t   i   n   käsittelylaite,  mutta  ei  mikä  tahansa  sellai- 
nen. 

Ensimmäinen  ja  olennainen  seikka  kir- 
joituskonetta etsivän  kannalta  on  se,  että 

Amstrad  PCW  maksaa  vähemmän  kuin  kirjoi- 
tuskone. Siitäkin  huolimatta,  että  Amstrad 

PCW  pystyy  paljon  enempään. 
Amstrad  PCW  keskittää,  alleviivaa,  li- 

havoi tekstiä  ja  antaa  monia  muitakin  mah- 
dollisuuksia, joilla  voit  tehostaa  tekstisi  ulko- 

asua. Saman  tekee  moni  kirjoituskonekin, 
mutta  mikä  näyttää  lopputuloksen  sinulle 
ennen  kuin  paperilla.  Ja  silloin  asettelun  ja 
muiden  yksityiskohtien  muuttaminen  on  jo 
myöhäistä. 

Amstrad  PCW  antaa  sinulle  myös  tilai- 
suuden miettiä  rauhassa  tekstisi  sisältöä.  Voit 

vaihtaa  sanan  sieltä,  toisen  täältä,  poistaa 
kappaleita  ja  siirtää  niitä  paikasta  toiseen.  Ja 
kaikki  tämä  tapahtuu  nopeasti  ja  kätevästi 
näyttöruudussa.  Levymuistin  ansiosta  teet 

vaivatta  muutokset  myös  aikaisemmin  teh- 
tyyn tekstiin. 
Toinen  tärkeä  pointti  on  käytön  help- 
pous. Suomenkielisen  ohjelmiston  ansiosta 

aloittelijakin  pääsee  pian  sisälle  helpomman 
kirjoittamisen  hienouksiin.  Kaikki  keskeiset 

Amstrad  PCW  8256 
Näppäimistö,  monitori,  levyasema, 

kirjoitin  6.450,- 
Amstrad  PCW  8512 
Näppäimistö,  monitori,  2   levy- 

asemaa, kirjoitin  8.950,- 

Amstrad  PCW 
Viisas  pääsee  vähemmällä 

Maahantuoja puh.  921-546666.  Myynti:  Info-kirjakaupat,  Sokos-tavaratalot  ja  muut  alan  asiantuntijaliikkeet  kautta  maan. 



Tanakat  paketit 
Jouluksi 

Spectravideolta. 

Kay  kiinni. Naati! 
SVI  QuickShot  Turbo  Joystick. 
Ultraherkät  mikrokytkimet.  Yli 
miljoona  kontaktikertaa.  Naatit 

uutuudesta  pitkään.  Neljä  mahta- vaa imukuppia.  Ja  mikä  pito. 

Uutuus 
hintaan 

SVI-707  sopii SVI-728  ja 

SVI-738-MSX -tieto- 
koneisiin. 
Vain 

•f  t%sy^iubjÄ/isx 
Saat  viisi  peliä  disketillä 

kaupan  päälle. 

Maahantuoja: 
Teknopiste  Oy, 

Kuusisaarentie  3,00340  Helsinki 

"Tanakat  paketit”  seuraavilta  Spectravideo-jälleenmyyjiltä: ALAJÄRVI:  Digitek,  Järviseudun  Kirja  ja  Askartelu  ESPOO:  Koneveljet  HINNERJOKI:  Euran  ATK-Palvelu  HANKO:  Hangon  Tele-TV  Ky  HEINÄVESI:  TV-Palvelu  HELSINKI:  Akateeminen  Kirjakauppa,  City-Sokos/Laser-Shop,  Hyvät  Merkit, 
Koneveljet,  Musta  Pörssi.  Radio-Lahti.  TV-Nissinen  HYVINKÄÄ:  Hyvinkään  Kotiviihde  HÄMEENLINNA:  Koneliike  Ryynänen/Video-Micro  IISALMI:  Musta  Pörssi  IMATRA:  P.  Poutanen  Ky  IVALO:  Konemyynti  Koski  JOENSUU:  Audio-Hallman. Hemin  Kone  ja  Sähkö  JYVÄSKYLÄ:  Are  Oy.  Musta  Pörssi  JÄRVENPÄÄ:  Nykäset.  Davacenter  KAARINA:  Kaarinan  Kodinkoneinani,  Musta  Pörssi  KAJAANI:  Musta  Pörssi  KANKAANPÄÄ:  Musta  Pörssi,  Radio  ja  TV  Rajala  KARHULA:  Musta 
Pörssi  KARJAA:  Karjaan  Konepiste  KARKKILA:  Musta  Pörssi  KAUHAVA:  Kauhavan  Musiikki  KEMI:  EKA-Market,  Musta  Pörssi  KEMIJÄRVI:  Musta  Pörssi  KEMIÖ:  Kone  Wuorio  KEURUU:  Radio- ja  Kodinkoneliike  T.  Hokkanen  fclTEE:  Kylmä 
Karjala  KIURUVESI:  EKA/' R- Rauta  KLAUKKALA:  Musta  Pörssi  KOSKI  tl:  RTV-Laakso  KOUVOLA:  Musta  Pörssi  KUOPIO:  Audio-Hallman,  Radio- ja  Koneliike  T.  Väisänen  KUORTANE:  K-Rauta  KURIKKA:  Musta  Pörssi  KUUSAMO:  Kodinkone ja  Edustusmarkkmointi  KARSAMAKI:  Kirja-kodinkone  Kangaskokko  LAHTI:  Konetalo.  Konepiste,  Lahden  Kotiasema,  Musta  Pörssi  LAPPAJÄRVI:  Kuvaja  Radio  LAPPEENRANTA:  Musta  Pörssi/Vaulasvirta  LAPUA:  Musta  Pörssi  LAPVÄÄRTTI: 
Lapväärtin  TV-huolto  LAUKAA:  Laukaan  Sähköpiste  LEMPÄÄLÄ:  Lempäälän  Kodinkonehan  LIEKSA:  Musta  Pörssi  LOHJA:  Kone-Keskus,  Lohjan  Konepiste  LOIMAA:  Kauppakeskus. Simo  LOVIISA:  Loviisan  Konepiste  LYLY:  T:mi  Leo Meri  oksa  MARIEHAMN:  Rox  MASKU:  Latva  Ky  MIKKELI:  Musta  Pörssi  NUMMELA:  Musta  Pörssi,  TV-Juniori  NURMES:  Hemin  Kone  ja  Sähkö  ORIMATTILA:  Orimattilan  TV-Palvelu  ORIVESI:  Merioksa  Team  OULU:  Konetalo  Mammutti,  Musta 
Pörssi  OUTOKUMPU:  Hemin  Kone  ja  Sähkö  PAIMIO:  Vistavisio  PARKANO:  Radio  ja  TV  Rajala  PIEKSÄMÄKI:  Audio-Hallman  PORI:  Musta  Pörssi,  Porin  Konemyynti, "Video-Mi  kko  PORVOO:  Elektro-Radio,  Tieto-Porvoo  PYHÄSALMI: 
Video-Taito  RAAHE:  Konekulma.  Valo-Ura,  RAUMA:  Musta  Pörssi.  Rauman  Konepiste,  Rauman  Länsi-Data  ROVANIEMI:  Musta  Pörssi,  Tuomikortti  SAARIJÄRVIrPäavontien  TV-huolto  SALO:  Musta  Pörssi,  Sähköliike  P   Härmä  SAVONLINNA: 
Norelco  SEINÄJOKI:  Musta  Pörssi  SIILINJÄRVI:  Musta  Pörssi  SODANKYLÄ:  Sodankylän  Kauppayhtiö  SOMERO:  Erkin  TV-huolto  SUONENJOKI:  Viihde-elektroniikka  TAMPERE:  Musta  Pörssi  TOHOLAMPI:  E.  Jylhä  TURKU:  Musta  Pörssi 
UUSIKAUPUNKI:  Ukivisio  Oy  VAASA:  Musta  Pörssi  VALKEAKOSKI:  Radio  ja  TV  Elmeri  VAMMALA:  Järvinen  &   Hauhonsalo  VANTAA:  Koneveljet,  Radio-Lahti  VARKAUS:  Musta  Pörssi  VIIALA:  Tmi  Esko  Taustila  VIITASAARI:  Viitasaaren Konttorikone  VIMPELI:  Video  ja  Konepalvelu  J.  Luoma  YLIVIESKA:  Ylivieskan  Stereo  ÄHTÄRI:  Musta  Pörssi  ÄÄNEKOSKI:  Microtec. 

Tiihti  pelipaketti. 
VIISI  PELIÄ  KAUPAN  PÄÄLLE! 
Suomen  ostetuin  MSX-kotitietokone.  Aivan  oikein,  saat  viisi  maailman  suosi- 

tuimpiTncKuuluvaa  MSX-^limoduulia  kjuffian  päälle!  Ynpää  edut.  Osta! 

Pelipaketti 
hintaan 

SVI- 
728 

// /   / /V / 

Klubi  on  Suontefl  suosituin  ja 
aktiivisin  kotitietokonekerho. 

Lisätietoja  Seppo  Tossavai- nen/Teknopiste  Oy,  puh. 

90-480  011.  Soita  heti! 
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PRINTIN 
AIKATAULU 
■   Vuoden  1987  alussa  Printti  il- 

mestyy seuraavan  aikataulun  mu- 
kaan. Aineistopäivä  tarkoittaa  sitä 

viimeistä  hetkeä,  jolloin  esimer- 
kiksi kerhojen  kokouskutsut  ehtivät 

mainittuun  numeroon. 

Nro Aineisto 
Ilmestyy 

1/87 11.12. 6.1. 
2 5.1. 21.1. 
3 16.1. 3.2. 
4 30,1. 17.2. 
5 13.2. 3.3. 
6 27.2. 17.3. 

7 13.3. 31.3. 
8 27.3. 14.4. 
9 14.4. 5.5. 

10 8.5. 26.5. 

TOIMITUS 

Päätoimittaja 
Reijo  Telaranta 

Toimituspäällikkö 

Silja  Linko-Lindh 

Ulkoasu 

Leena  Anttonen,  Erja  Halmevaara 

Työryhmä 
Saku  Aura 
Jari  Hennilä 
Aki  Rimpiläinen 
Mikko  Rinne 

Tuomo  Sajaniemi 
Hannu  Strang 

Toimituksen  sihteeri 
Anneli  Tervapuro 

Postiosoite 
PL  11 0,00811  Helsinki 

Katuosoite 
Hitsaajankatu  7, 
00810  Helsinki 

Puhelin 
782  311 

JULKAISIJA 

A-lehdet  Oy 
Hitsaajankatu  10 
00810  Helsinki 
Puhelin  782  311 

Telex  12-4698 
Hallituksen  puheenjohtaja 
Yrjö  Kokko 
Toimitusjohtaja  Seppo  Laakso 
Yleisölehtiryhmän  johtaja 
Veikko  Koskinen 

LEHDENMYYNTI 

Markkinointijohtaja 
Kari  Luttinen 

ILMOITUSMYYNTI 

Myyntijohtaja  Esa  Jussila 
Myyntipäällikkö 
Jarmo  Myllysilta 
llmoitussihteeri 

Marjatta  VVaarala 

llmoitushinnat 
koko mv 2 -v 4-v 
2/1 

19000:- 23000:- 26400:- 1/1 
9500:- 11500:- 13200:- 1/2 
5700:- 7700:- 8850:- alle  1/2 
7,15:-/ 8,60:-/ 9,90:-/ 
pmm 

pmm 
pmm TILAUKSET  JA 

OSOITTEENMUUTOKSET 
Postiosoite  PL  1 04 
00811  Helsinki 

puh.90-755  4811 
tai  osoitteenmuutos  myös  palvelu- 
kupongilla.  Soittaessanne  ilmoittakaa 
kaikki  lehden  takakanteen 

kiinnitetyssä  osoitelipukkeessa  olevat 
tiedot,  siis  myös  numerosarja 
osoitteen  yläpuolella. 

Tilaushinnat  kotimaahan 

ja  pohjoismaihin 
PRINTTI  20  numeroa  86  mk 
PRINTT1 1 0   numeroa  45  mk 
VAXI  19  mk/kk 

Lehti  ilmestyy  joka  toinen  viikko 
kesä-heinäkuuta  lukuunottamatta, 
irtonumeron  hinta  8   mk. 

PRINTTI  on  seuraavien 

mikrokerhojen  jäsenlehti: 
AMSTRAD-KERHO 
ATARI-KLUBI 
COMMODORE- 
MIKROHARRASTAJAT 
•MSX-CLUB 
DRAGON  USERS  CLUB 

MEMOTECH-KLUBI 
MICROBEE-KLUBI 
SPECTRAVIDEO-KLUBI-MSX 
ZX-KERHO 

Painopaikka 
Yhteiskirjapaino  Oy 
Helsinki 

ISSN  0782-6346 

Osoitteenmuutoksen 
voimaansaattaminen  kestää 
n.  3   viikkoa. 

KOULUTTAJAT 
TÄHYSIVÄT 

Uomarinteen 
ala-asteen 

mikrokerho 

osoitti  Educan 

näyttelypuo- lella,  ettei 

Amigan  käsit- 
tely ole  iästä 

kiinni. 

MIKRO- 
MAAILMAAN 
■   Marraskuun  neljänä  viimeise- 

nä päivänä  järjestettiin  Helsingin 
Messukeskuksessa  koulutusalan 

tapahtuma  Educa  86  alan  väli- 
neistöä esittelevine  näyttelyi- 

neen  ja  luentoineen . 
Messukeskuksen  B-hallissa 

olivat  esillä  osa  kouluihin  hyväk- 
syttyjen mikrojen  maahantuojista 

sekä  opetus-  ja  oppimateriaalin 
valmistajista. 

Lyhyt  kierros  hallissa  antoi  ku- 
van mm.  siitä,  että  tietotekniikan 

yhdistäminen  opetukseen  voi  ol- 
la sekä  hauskaa  että  jännittävää. 
Visiotekin  osastolla  kitisivät 

Fischertechnikin  rakennussarjat, 

jotka  ilmiasultaan  muistuttavat 

vanhan  Mecanon  ja  Lego-pali- 

koiden  yhdistelmää.  Rakennus- 
sarjoilla  voidaan  kasata  piirturei- 
ta  ja  digitointilevyjä,  peluuttaa 

Hanoin  torneja  ja  tarkkailla  lii- 
kennevalojen toimintaperiaattei- 

ta. 

Rakennussarja  voidaan  sovitti- 
men avulla  liittää  mm.  PC-mik- 

rojen  avulla  ohjattaviksi. 
PCI-Datan  osaston  vetonaula- 
na oli  vantaalaisen  Uomarinteen 

ala-asteen  mikrokerho,  jossa 
koululaiset  itse  esittelevät  kävi- 

jöille, mitä  kaikkea  voi  Amigalla 
saada  aikaiseksi. 

Kotimaisen  mikrovalmistajan, 

Nokian  katseenvangitsija  oli  uusi 

koulumikro,  8088-prosessorilla 

ja  640  kilotavun  muistilla  pyörivä 

laite,  jonka  levyasemissa  on  pää- 

dytty 3.5-tuumaiseen  ratkaisuun. 
Teknopisteen  osastolla  puoles- 

taan oli  ensiesittelyssä  uusi 

X’press  16,  MS-DOS-käyttöjär- 

jestelmän  ja  MSX2-grafiikan  yh- 
distelmä. 

1   Tämä  Fischertechnikin 
rakennussarjan  robotti  sopii 

vaikka  PC:llä  ohjattavaksi. 

Hinta  ilman  sovitinta  on 

2   680  markkaa. 

<-  Nokian  uusi  koulumikro 

tulee  markkinoille  ensi 

vuonna. 

IBM 
julkisti 

syli- mikron 
■   IBM  Personal  Computer  -per- 

he saa  uuden  jäsenen,  IBM  PC 
Convertiblen  (PCC).  Convertible 
on  kannettava  mikrotietokone, 

joka  ominaisuuksiltaan  vastaa 
normaalia  pöydällä  pidettävää 

mikrotietokonetta.  Laite  on  pie- 

nikokoinen ja  kevyt.  Sen  ̂ strate- 
giset mitat”  (syvyys,  leveys,  kor- 
keus) ovat  36  cm,  31  cm  ja  6,7 

cm  ja  paino  noin  5,6  kilogram- maa. 

Convertiblen  prosessorina  on 

80C88,  joka  on  normaalissa  IBM 

PC:ssä  käytetyn  8088-prosesso- 
rin  vähemmän  tehoa  vievä 

CMOS-versio.  Keskusmuistia  on 

512  kilotavua.  Laite  saa  käyttö- 

jännitteensä  joko  akusta  tai  ver- 
kosta. Verkkoj änniteadapteri  on 

suunniteltu  niin,  että  se  samalla 

lataa  laitteen  akun.  Akun  lataus- 

väli  on  6-10  käyttötuntia.  Akun 
kuluminen  riippuu  levyasemien 

ja  lisälaitteena  saatavan  kirjoitti- 
men käytön  määrästä. 

Laitteen  näppäimistössä  on 
huomioitu  kannettavuuden  aset- 

tamat tilarajoitukset.  Näppäimiä 

on  kaikkiaan  78  kappaletta,  toi- 
mintonäppäimet on  sijoitettu 

NYKYAJAN 

VEUJUtl- TJUtlNA 
Tässä  lehdessä  kerrotaan  us- 

komaton tarina .   Tapahtumat 

yltävät  kuuluisien  hölmöläis- 
tarinoiden  rinnalle .   Tiedätte- 

hän ne ,   joissa  valoa  kanne- 
taan pirttiin  säkissä ,   karjaa 

laidunnetaan  katolla  ja  kuun 

kuvajaista  pyydystetään  kai- 
von pohjalta. Eräs  tärkeä  ero  tarinoilla 

kuitenkin  on.  Tässä  kertomas- 
tamme uhkaa  tulla  tosi ,   kun 

hölmöläistarinat  sentään  ovat 
vain  satukirjojen  juttuja. 

Ensin  luodaan  suuren  in- 
nostuksen vallassa  atk-lukio. 

Jäyhä  pohjoinen  kansa  on 
saatava  kipin  kapin  tietotek- 

niikan kelkkaan  tai  edes  jalak- 
sille roikkumaan.  Kokoon 

haalitaan  alasta  innostuneita 

opettajia ,   jotka  paneutuvat 
erityisesti  näihin  asioihin.  Ja 

kun  intoa  riittää ,   niin  tulok- 
siakin alkaa  syntyä. 

Samaan  aikaan  joku  byrok- 

raatti piirtelee  kartalle  sala- 
peräisiä viivoja .   Tehdään 

koulupiirijakoja  ja  muita  iso- 

jakoja. Siinä  sivussa  varmis - >   televat  poliitikot  puolueittensa 

vankimpien  läänitysten  osumi- sen oikeisiin  ruutuihin. 

Äkkiä  huomataankin  innol- 

la käynnistetyn  hankkeen  ole- 
van viivojen  viidakossa  aivan 

väärässä  paikassa.  Viivathan 

eivät  sitä  tietysti  voi  olla .   Ja 

jotta  viivojen  oikeellisuus  -ja 

läänitysten  tasapuolisuus  to- 
teutuisi♦   koulu  on  saatava  nu- 

rin. 
Itseään  säästämättä  virka - 

aikana  uurastaneiden  byrok- 
raattien suureksi  mielipahaksi 

asiasta  syntyy  hälinää.  Kaikki 

eivät  suostu  hyväksymään  si- 
tä, että  elämän  ja  viivojen 

joutuessa  ristiriitaan,  viivojen 
on  tapana  voittaa.  Onneksi 

paperipinojen  taakse  on  help- 

poa piiloutua.  Kukaan  ei  vas- taa mistään  eikä  kenenkään 
tarvitse  tunnustautua  tämän 

hölmöläistarinan  kirjoittajak- 

si. 
Myllypuron  lukion  kohtalo on  näinä  aikoina  päättäjien 

käsiteltävänä.  Silloin  ratkais- 
taan lopullisesti ,   voittaako 

elämä  vaiko  viivat. 

Jotta  kukin  saisi  ansionsa 

mukaan  ja  kiitokset  menisivät 
niille,  joille  ne  kuuluvat,  pa- 

laamme tähän  nykyisen  koulu- 

politiikan  jännittävään  veija- 
ritarinaan päätöksen  synnyt- 

tyä. 

Reijo  Telaranta 

RAKAS 

JOULUPUKKI 
■   Me  olemme  täällä  kaksivuo- 

tiaassa Printissä  olleet  koko  vuo- 

den hirveän  kilttejä.  Ajattelim- 

mepa  siis,  että  voisimme  toivoa 

joululahjaa  kummallekin  elin- 
vuodelle vähän  näin  niinkuin  ta- 

kakäteen. 
Joten  toisitko  meille  sellaisen 

kirjoittimen,  joka  ei  hukkaa 

merkkejä  keskeltä,  kuten  nume- 

ron 19  Floppy  Editorin  listauk- 
sesta, josta  jäi  ihan  kesken  rivi 

500: 
500  A=ASC(A$):IFA<320 
RA>95  ANDA<  1 6 1   ORA> 
191THEN480 

Eikä  tuo  ollut  ensi  kerta.  Nu- 
merossa 18  Directory  Alphabeti- 

zer  II  jäi  kokonaan  unohduksiin rivi  180: 

1 80  GET#  1   ,A$,B$:REM  LINK 

Se  toinen  toivomus  olisi  toimi- 
tuspäällikölle uusi  irtopää.  Jottei 

mokoma  menisi  sijoittamaan  Of- 
fice Centeriä  Marmoritaloon, 

kun  Graniittitalosta  on  puhe.  Of- 
fice Centerin  osoite  on  siis  Salo- 

monkatu 13,  00100  Helsinki  ja 

puh.  90-6949  022. 
Näine  hyvinemme  toivotam- 

me joulupukille  ja  kaikille  Prin- tin lukijoille  hyvää  joulua. 

s 

näppäimistön  yläreunaan  ja  koh- 
distimenohjausnäppäimet  oi- 

keaan alanurkkaan.  Näppäimis- 
töä on  kallistettu  10  astetta  käyt- 

tömukayuuden  parantamiseksi. 

Näppäimistössä  on  skandinaavi- set merkit. 
Kannettava  PC  on  Euroopassa 

ensimmäinen  IBM  PC  -malli, 

jossa  on  peruskokoonpanossa  3,5 
tuuman  mikrolevykeasemat. 

Näiden  levykkeiden  tallennus- 
kapasiteetti on  720  kilotavua.  PC 

Convertiblessä  on  kaksi  mikrole- 

vykeasemaa. 
PC  Convertiblessä  on  25-rivi- 

nen  nestekidenäyttö,  jonka  yh- 
delle riville  mahtuu  80  merkkiä. 

Näytössä  on  hyödynnetty  uusinta 

nestekideteknologiaa,  joka  vä- 
hentää heijastuksia  ja  parantaa 

näytön  luettavuutta.  Myös  kirja- 

sintyyppi on  suunniteltu  mahdol- lisimman hyvin  luettavaksi. 

Näyttöyksikköä  voidaan  kallistel- 
la ja  näytön  kontrastia  säätää. 

Näyttöyksikkö  on  irrotettavis- 
sa ja  sen  sijasta  voidaan  käyttää 

erillisen  sovittimen  avulla  kes- 

kusyksikköön liitettävää  normaa- lia IBM  PC  -värinäyttöpäätettä. 

IBM  PC  Convertiblen  perus- 

kokoonpanon hinta  on  13  640 

markkaa  (ilman  lvv).  Perusko- 
koonpanoon kuuluu  itse  laite  512 

kilotavun  keskusmuistilla  ja  kah- 

della mikrolevykeasemalla  va- 
rustettuna, DOS  3.2  -käyttöjär- 

jestelmä sekä  verkkojännite- 
adapteri.  Lisäksi  Convertiblen 
mukana  seuraa  Start-up-levyke, 

joka  sisältää  laitteen  käyttöä 

opastavia  ja  helpottavia  apuohjel- mia. 



Konttoritekniikan  messumenestys! 

Bonduuell -tietokoneistuksen 
uudistaja 

PC  on  nyt  BW.  Bondwell  on  sarja  suorituskykyisiä  mikrotietokoneita,  jotka  hurmaavat  suorituskyvyllään,  tyrmäävät  hinnallaan 

ja  hämmentävät  ominaisuuksillaan.  1 6-bittiset  Bondwell/it  ovat  ehdottoman  IBM-yhteensopivia  ja  erinomaisen  edullisia.  Lisäksi 

sarjassa  on  mistä  valita,  akkukäyttöisestä  salkkukoneesta  tehokkaisiin  pöytämalleihin.  Ja  kaikki  ovat  heti  käyttövalmiita  kokonai- suuksia. 

MS-DOS-sarjaa  täydentävät  erinomaisen  edulliset  ja  monipuoliset  kannettavat  CP/M-mikrot.  Niistä  on  varaa  valita  sopivim- 

mat tekstinkäsittelyyn,  taulukkolaskentaan,  salkku  käyttöä  n.  Kaikissa  mukana  erittäin  monipuolinen  ohjelmistopaketti,  joka  sisäl- 
tyy koneen  hankintahintaan.  Säästät  tuhansia!  Pyydä  lisätietoja  iähimmältä  jälleenmyyjältä! 

Bondvvell  8   —   salkkukokoinen  yhteensopiva 

Bondwell  8   on  täydellinen  I   BM-yhteensopiva  mikrotietokone,  salkkukoos- 
sa.  Selkeä,  taustavalaistu  nestekidenäyttö,  sisäänrakennetut  akut  sekä  ko- 

neen keveys  tekevät  työskentelystä  miellyttävän  kaikkialla,  kaikissa  olosuh- 

teissa. Ja  ohjelmistotarjonta  on  taattu,  sillä  tunnetut  ja  suositut  IBM  PC-yh- 
teensopivat  ohjelmat  toimivat  Bondwell  8:ssa  moitteetta. 

•   Todellinen  kannettava,  paino  noin  4,5  kg 
•   IBM  PC-yhteensopiva 
•   Vähävirtainen  CMOS-tekniikka 
•   Keskusmuisti  512  kB 

•   Hyväkontrastinen,  taustavalaistu  nestekidenäyttö 
•   I   BM-yhteensopiva  näyttö,  640x200  pistettä 
•   76  näppäimen  näppäimistö 
•   Paristovarmennettu  reaaliaikakello 

•   RS-232C  -liitäntä 

•   Centronics-rinnakkaisliitäntä 

•   Liitäntä  toiselle  levykeasemalle  (3,5"  tai  5,25") 
•   IBM-yhteensopivat  RGB-  ja  composite  video  -liitännät 
•   Ladattavat,  sisäänrakennetut  akut 
•   Ulkoinen  virtalähde  vakiona 
•   MS-DOS  2.11  sekä  GW-BASIC  vakiona 

Hinta  vain  9.980, — ! 

Bondwell  2   —   uskomattoman  edullinen 

Bondvvell  8:n  pikkuveli  CP/M-käyttöjärjestelmällä  ja  tavallisella  nestekidenäytöllä.  Täysmittai- 
nen työkalu  salkkukoossa.  Hintaan  sisältyy  monipuolinen  ohjelmisto  kuten  kirjoitusohjelma 

WordStar,  taulukkolaskenta  CalcStar,  kortisto-ohjelma  DataStar  ja  paljon  muuta. 

Bondvvell  2:n  hinta  on  vain  6.480,— ,   ohjelmistoineen! 

Bondvvell  1   8   —   täydellinen  kannettava 

Bondvvell  18  on  täydellisen  IBM  PC-yhteensopiva  tehopakkaus.  Todelli- 

nen kannettava  niin  mitoiltaan  kuin  painoltaankin.  Ja  hinnaltaan  pistämättö- 

män  edullinen.  Bondwell  18  tarjoaa  täydellistä  varustelua,  täydellistä  yh- 

teensopivuutta, kotiin,  toimistoon,  matkoille.  Sisäänrakennettuna  kaikki  mitä 

tarvitaan.  Kaksi  levykeasemaa,  640  kB:n  muisti,  reaaliaikakello,  9-tuumai- 

nen  näyttö,  täydelliset  liitännät. 
•   Kannettava,  paino  noin  13,2  kg 
•   IBM  PC-yhteensopiva 

•   Keskusmuisti  640  kB 

•   2   kpl  360  kB:n  levykeasemaa 

•   Teräväpiirtoinen,  9   tuuman  oranssi  monitori 
•   I   BM-yhteensopiva  näyttö,  640x200  pistettä 

•   83  näppäimen  IBM  PC-yhteensopiva  näppäimistö 

•   Paristovarmennettu  reaaliaikakello 

•   Värigrafiikkakortti  vakiona •   RS-232C  -liitäntä 

•   Centronics-rinnakkaisliitäntä 

•   IBM-yhteensopivat  RGB-  ja  composite  video  -liitännät 
•   MS-DOS  2.1 1   sekä  GW-BASIC  vakiona 

Hinta  vain  9.980, — ! 

Bondvvell  12,  14  ja  16  —   kehittyneet  kannettavat 

Bondvvell  1   8:n  pikkuveljet  samanlaisissa  kuorissa.  CP/M-käyttöjärjestelmä,  mahtava  oheisohjel- 

misto  sekä  tolkuttoman  edulliset  hinnat  tekevät  kannettavista  CP/M-BondvvelTeista  ohittamatto- 

mat  vaihtoehdot  esimerkiksi  tekstinkäsittelyyn  ja  taulukkolaskentaan.  Katso  hintoja! 

Bondwell  12  kahdella  180  kB:n  levykeasemalla  vain  4.880, — ! 
Bondvvell  14  kahdella  360  kB:n  levykeasemalla  vain  6.480, — ! 

Bondvvell  16  yhdellä  360  kB:n  levykeasemalla  sekä  10  MB:n  Winchester-kovalevyllä  vain 

12.980,-! 

Bondwell  34  —   pöytäkoneiden  aatelia 

IBM-yhteensopivuus,  keskusmuisti  640  kB  RAM,  kaksi  360  kB:n  levykease- 

maa, teräväpiirtoinen  monitori  ja  valmis  kirjoitinliitäntä  tekevät  Bondvvell 

34:stä  täysiverisen  PC:n  ammattikäyttöön.  Bondvvell  on  turvallinen  hankin- 
ta, edullinen  laajentaa  ja  huokea  hankkia. 

•   Pöytämalli,  erillinen  monitori  ja  näppäimistö  •   I   BM-yhteensopiva  näyttö,  640x200  pistettä 
•   IBM  PC-yhteensopiva  •   84  näppäimen  IBM  PC-yhteensopiva  näppäimistö 
•   Keskusmuisti  640  kB  •   Centronics-rinnakkaisliitäntä 

•   2   kpl  360  kB:n  levykeasemaa  •   MS-DOS  2.11  sekä  GW-BASIC  vakiona 
•   Teräväpiirtoinen,  12  tuuman  vihreä  monitori 

Hinta  vain  7.980,—! 

Bondvvell  32,  kuten  Bondvvell  34,  mutta  yhdellä  levykeasemalla.  Hinta  vain  6.980, — ! 

Bondvvell  36,  kuten  32,  mutta  lisänä  10  MB:n  VVinchester-kovalevy.  Voiman  juhlaa,  vain 

14.980,-! 

SS,  Kirjakauppa,  puh.  2229  *   FORSSA:  Erkin  TV-Huolto,  puh.  212  50  *   HELSINKI:  Akateeminen  kirjakaup- 

Aikromyyntu_..rw..,  , — ...  -   —   -       ,   ,--  ... 

meen  Konttoritekniikka  Oy,  puh.  256  00  *   Kassa-  ja  toimistohyolto,  puh.  228  90  *   IMATRA:  Imatran  K.rja-Otava  puh.  630  66 

*   JOENSUU:  Info  Center  Konetarvike  Ky,  puh.  262  62  *   JYVÄSKYLÄ:  Gummeruksen  kirjakauppa,  puh.  218  522  *   Jyväskylän 

Kirja-Otava,  puh:  614  550  *   KAJAANI:  Wuoren  Kirjakauppa  Ky,  puh.  257  77  *   KOTKA:  Kotkan  Kirjo-Otava,  puh  124  75 
.   J.  .   A   .   A   ■ ,   .   •>.  .   /n  .   I   11/  /Il  l   A   I   ITI  I   I   I   _   Ai*..  .   _   _ .   .L  MAO  11  .   U/imaan  Qv/ftöm/1  llU  Hl  in 

*   KUOPIO:  Kuopion  Kirja-Otava,  puh.  1 16  61 1   *   LAHTI:  Lahden  Kirja-Otava,  puh.  443  1 1   *   Päijät-Hämeen  Svstema Pu^ 

511  71 1   *   LAPPEENRANTA:  Akateeminen  kirjakauppa,  puh.  1 86  00  *   OULU:  Akateeminen  kirjakauppa,  puh.  1 20  85  *   Poh- 

jalainen Oy  puh.  224  133  *   Tietopaja  Ky,  puh.  341  205  *   RIIHIMÄKI:  Riihimäen  Konttorikone  Ky,  puh.  350  10  *   Riihimäen 
L   7'.  K   .   ..A.  ,   '   •   I,  Lf-  •   I     L   OOO  OO  .   CAUAMIIMKIA. 

*   TURKU:  Akateeminen  kirjakauppa,  puh.  515  211  *   Konttorikone  Kaislakari  Ky,  puh.  336  060  *   VAMMALA:  Tyrvään  Kirja- 
kauppa Oy,  puh.  439  11  *   VARKAUS:  Kirjo-Unit  Ky,  puh.  240  44 

Maahantuoja: 

Oy  Digital  Systems  Trading  Ltd 90-177  200 



Mikropelimcmnikisa  ratkesi 

AMIGA 
MATKAA 
TURKUUN 

■   Printin  toukokuussa  julista- 

ma kilpailu  suomalaisen  kan- 
sansävelmän kuvittamisesta 

osoittautui  järin  vaikeaksi  teh- 
täväksi. Kilpailutöitä  leimasi 

se,  että  grafiikasta  ja  musii- 

TARVIKKEET 
EDULLISESTI 

TIETOTARVIKKEELTA 

Okimate-20  värikirjoitin  2.950- 
Laatudisketit  1 D   1 0   kpl  59- 
Laatudisketit  2D  1 0   kpl 

muovir.  90- 
Värinauhat  MPS  801/2/3  49- 
Tarvikeluettelo  ILMAINEN 

TILAA  HETI 

Tietotarvike  Oy, 
PL  227,  021 1 1   ESPOO 

Puh:  90-452  1987 

-   Commodore-lisälaitteita  - 
Modeemit  alk.  600  mk  sis.  VIP- 

TERM,  myös  RS-liit.  moninormimo- 
deemi  1100  mk  (raj.  erät!),  rs-sovi- 
tin,  levy-  ja  kasetti  nopeutus  lisä- 
käskyin  170  mk,  puhesynteesi-  ja 
tunnistuslaitteet,  VIC-muistikortit, 
SHAPR  PC-1 401  -liitäntä  &   laaj.  jne. 

Edullisesti  myös  levykkeet  (3  1/2, 
5   1/4)  ja  levykekotelot,  joystickit, 
näppäinp.  ym.  Tilaa  esitteet! 

Tritonic  Data  ky, 
95675  Meltosjärvi, 

puh.  9695-46134,  90-803  8208 
myös  ilt. 

NYT  KOPIOSUOJATON! 
Turbo  Grafiikka  &   Musiikki 

Huikean  nopea  BASIC-lisä  C-64:lle.  Kas. 
85  mk,  levy  95  mk.  Ylimäär.  käyttöoppaat 
ä   15  mk.  Tilaa  vaikka  kaverien  kanssa 

yhdessä!  Soita  heti! 

P.  KARHU,  PL  173,  20101  Turku 
p.  (921)376  865  (iltaisin) 

NYT  TEKOÄLYÄ  MYÖS 
KOTIMIKROIHIN! 

micro-PROLOG  on  ensimmäi- 
nen edullinen  tekoälytyökalu, 

joka  on  saatavana  kotimikroihin! 

micro-PROLOG  3.1  tekoälyoh- 
jelmisto  (Apple  II,  Commodore 
64,  Amstrad  6128/8256,  CP/ 
M80,  saatavana  disketillä 
mikroihin,  kysy  myös  muita 
versioita) 

HINTA:  495;-  (+  postitus)!!! 
SCANDINAVIAN  SOFTLINE 

TECHNOLOGY  OY 

Pohjantie  2   A   98  021 00  ESPOO 
TILAA  HETI  PUHELIMITSE: 

(90)  455  45  77 

COMMODORE 
64/128:ään  liitettävät 

EPROMMERI  850:- 
Ohjelmoi  EPROM:t 

271 6.. .27256 

MUISTIKORTTI 

650:- max.  256  KB  muistia 

-   staattiset  RAM:t 
-   haihtumattomat  RAM.t 
-   EPROM:t 

Laajat  käyttömahdolli- 
suudet; mm.  levyase- 

man tilalla  ohjelmien  tal- 
lentamiseen. (Muistipiirit 

eivät  sis.  hintaan) 

Kysy  lisää 
MIKROLAITE 
973-821  081 
Rantakylänk.  18  A   3 
801 60  JOENSUU 

kista  hallittiin  vain  toinen  osa- 

alue  ja  mikro  välineenä  osoit- 
tautui ansaksi  mielikuvituk- 

selle. 
Peräti  kolmannes  töistä 

jouduttiin  hylkäämään  siksi, 

että  niissä  käytettiin  sävel- 
mää, joka  ei  ole  kansanlaulu. 

Latausvirheiden  vuoksi  syr- 
jään joutui  muutama  työ. 

Lähes  kaikissa  loppusuoral- 
le selvinneissä  ohjelmissa  oli 

päädytty  kuvittamaan  kansan- 
sävelmän tekstiä,  ei  itse  mu- 

siikkia. Useimmissa  tapauk- 
sissa tehtävästä  oli  yritetty 

selviytyä  mahdollisimman 
helpolla,  vaivaa  näkemättä  ja 

puristamatta  mikrosta  ulos  si- 
tä, mitä  irti  olisi  lähtenyt. 
Atari  ST:n,  Spectrumin  ja 

Spectravideon  sarjoissa  raati 

päätyi  ratkaisuun,  jonka  mu- 
kaan alhaisen  tason  vuoksi  ei 

ollut  syytä  palkita  ketään. 
Koko  kirjosta  erottui  kolme 

työtä  ylitse  muiden.  Tom 
Ekströmin  näkemys  sävel- 

mästä Kukkaniitty  ja  M&I 

Pirttimaan  musikaalisesti  lah- 

jakas Kaksipa  poikaa  Kurikas- 
ta -   molemmat  Commodore 

64:lle  -   sekä  MSX-sarjassa 
Asko  Riihimäen  Peltoniemen 

Hintriikan  surumarssi  osoitti- 
vat joko  musiikin  tai  grafiikan 

tai  jopa  molempien  harmonis- ta oivallusta. 

Kukkaniitty  oli  kuvalliselta 

puoleltaan  toteutettu  piirto- 

ohjelmalla,  Hintriikka  taas 

ohjelmallisesti  koko  ajan  ku- 
vaa piirtäen.  Kurikan  poijaat 

oli  kuvallisesti  kanssakilpaili- 

joitaan heikompi,  mutta  mu- 
siikin käsittelyltään  erinomai- nen. 

Tyylikkyys   

ratkaisi 

Mikropelimanni-raadissa  edusti 

graafikko  Heikki  Luhtala  vi- suaalista asiantuntemusta  ja 

grafiikan  tietokonesovelta- 
mista,  MTV:n  musiikkiassis- 
tentti  Helena  Malmio  puoles- 

taan musikaalista  koulutusta 

ynnä  kuvan  ja  musiikin  tv-oh- jelmallista  yhteensovitusta. 
Toimituksen  puolelta  raatiin 

osallistuivat  Hannu  Strang  ja 

Silja  Linko-Lindh. 
Kohtuullisen  yksimielisesti 

Kukkaniitty  julistettiin  voitta- 

jaksi. Ohjelma  on  värivalin- 
noiltaan, kuvalliselta  ilmeel- 

tään ja  musikaaliselta  sovituk- 
seltaan tyylikäs  ja  harmoni- 

nen kokonaisuus,  jossa  Com- 
modore 64:n  ominaisuuksia 

on  käytetty  pelkistäen  hyväk- 
si. Kilpailutyön  tekijä,  19- 

vuotias  turkulainen  Tom  Eks- 
tröm vei  siis  pääpalkinnon, 

Commodoren  Amigan. 

Espoolaisten  Markus  ja  Ilk- 
ka Pirttimaan  railakas  versio 

Kahdesta  poijaasta  Kurikasta 

päätettiin  palkita  Mustan 
Pörssin  1   000  markan  lahja- 
kortin  tunnustuspalkinnolla 

nimenomaan  musiikillisesta 
osaamisesta. 

Commodore  128  -sarjan 
voiton  eli  Mustan  Pörssin 
1   000  markan  lahjakortin  peri 
turkulainen  Kai  Heikola  ja 

vastaava  palkinto  MSX-sar- 
jassa matkaa  Asko  Riihimäel- le Kivisaareen. 

Viiden  videokasetin  ja  ko- 

telon paketit  arvottiin  kaik- kien osallistujien  kesken. 

Pakkaukset  matkaavat  seuraa- ville:  Tomi  Lilja,  Niemiskylä, 

Jan  Lipponen,  Kemi,  Markku 
Moijanen,  Rakokivi,  Teemu 
Mäkinen,  Kankaanpää,  Olli 

Perttilä,  Helsinki,  Heinrich 

Pesch,  Espoo,  Timo  Suutari, 
Kuhmo,  Jarmo  Toikka,  Turku 

ja  Aki  Tsupari,  Lappeenranta. 

Voittaja  on  ratkennut.  Turkulaisen  Tom  Ekströmin  tietoja  tutkivassa  raadissa  oikealta  lukien  Heikki  Luhtala, 

Hannu  Strang,  Helena  Malmio  ja  Silja  Linko-Lindh. 

Vuoden  1986  mikrokokoonpcmo 

SUOTTA  JA  VOfTA! 
■   Oletetaanpa,  että  sinulla 
olisi  mikron  hankintaan 
15  000  markkaa.  Minkälaisen 

keskusyksikön  hankkisit?  En- 
tä massamuistin  ja  näytön? 

Riittäisikö  raha  vielä  kirjoitti- 
meenkin? 

Täytä  oheinen  investointi- 
kaavakepa  yksilöi  kokoonpa- 

non kaikki  osaset  merkilleen 

ja  tyypilleen.  Täytä  mielel- 
lään myös  perusteluosa  ja  yn- 

nää  loppusumma.  Hintojen 
tulee  olla  tammikuussa  voi- 

massaolevia ohjevähittäishin- 
toja. 

Koko  rahaa  ei  ole  pakko 
tuhlata.  Jos  jotakin  jää,  olisi 

kiva  tietää,  käytätkö  sen  esi- 
merkiksi lehtiin,  kirjallisuu- 

teen, levykkeisiin  jne. 

Näiden  "investointikaavak- 
keiden”  perusteella  syntyy 
kuva  siitä,  mikä  laitteisto  saa 
Printiltä  arvonimen  Vuoden 

mikro  1986”.  Tällä  kertaa 
pystymme  tarkentamaan  tuon 
arvonimen  kokoonpanoon, 
mahdollisiin  lisälaitteisiin 

jne. 
Kaikkien  "investoineiden” 

kesken  arvomme  palkinnoksi 

joko  ehdottajan  itse  kaavaile- 
man kokoonpanon  tai  vaihto- 

ehtoisesti tuon  15  000  mark- 
kaa. 

Postita  kaavakkeesi  31.1. 

1987  mennessä  osoitteella  A- 
lehdet,  PRINTTI,  Vuoden 

mikrosijoitus,  Hitsaajanka- 
tu  10,  00810  Helsinki. 

YKSILÖIDYT  TIEDOT 

Perusteluni: 1.  Keskusyksikkö,  merkki,  tyyppi 

2.  Massamuisti,  tyyppi,  merkki 

3.  Näyttö,  tyyppi,  merkki 

4.  Kirjoitin,  merkki,  tyyppi 

5.  Muut  lisälaitteet 

6.  Mahdolliset  muut  hankinnat,  esim.  ohjelmat 

HINTA 

Loppusumma 



TEKSTI:  MARJA  VALTONEN  KUVAT:  SAKARI  PARKKINEN^ 

Kokemus 

ja  into 
romukoppaan 

LAKKAUTUS 
UHKAA 
MYLLYPURON 
ATK- LUKIOTA 

Helsinkiläinen  Myllypuron  lukiotoimi!  kolmatta  vuotta 

atk-painotteisena  kokeilulukiona.  Kolmas  vuosi 

uhkaa  jäädä  viimeiseksi,  sillä  kaupungin  kouluherrat 

ja  poliitikot  ovat  suuressa  viisaudessaan  päättäneet 

laittaa  Myllypuron  lakkautettavien  lukioiden  listalle. 

■   Myllypurossa  on  meneil- 
lään kaksi  samanaikaista  ja 

toisiinsa  luontevasti  nivoutu- 

vaa kokeilua.  Lukiossa  voi 

tietotekniikkaa  opiskella  va- 
linnaisena aineena  peräti  viisi 

kurssia,  eli  enemmän  kuin 

missään  muussa  maamme  lu- 

kiossa. Samalla  muissa  oppi- 

aineissa kokeitaan  atk-avus- 

teista  opetusta. 

Koko  maassa  on  vain  vajaat 

20  lukiota,  joissa  on  meneil- 

lään laajennetun  atk-oppimää- 

rän  kokeilu.  Vain  noin  kah- 

deksassa koulussa  kokeillaan 

atk-avusteista  opetusta. 

Kaikki   
mukana 

Kun  Myllypuron  lukio  haki 

kokeilulupaa,  ei  kilpailevia 

halukkaita  ollut. 

-   On  kysymys  alasta,  jossa 

koululaitoksen  väitetään  ole- 

van ajastaan  jäljessä.  Ottavat- 
ko viranomaiset  kontolleen 

sen  häpeän,  etteivät  arvosta 

koulumme  oma-aloitteisuut- 

ta? kysyy  rehtori  Maija-Liisa 
Mauranen. 

Nyt  on  kuvioihin  ilmaantu- 
nut muita  kouluja,  jotka  olisi- 

vat valmiit  ottamaan  Myllypu- 
ron aseman.  Yleensä  asiasta 

ovat  kiinnostuneet  vain  atk- 

opettajat,  Myllypurossa  mu- 
kana kokeilussa  on  koko  opet- 

tajakunta. Ainoastaan  liikun- 

nan opetuksessa  ei  atk:ta  ole 
sovellettu. 

-   Olemme  tehneet  mahta- 

van työn  ja  meitä  loukkaa,  et- 
tä siihen  suhtaudutaan  kuin 

olisimme  vain  leikillämme 

i   Riitta  Rinta-Filppula  (istu- 
massa), Eeva  Salminen  (ta- 

kana) ja  rehtori  Maija-Liisa 

Mauranen  jaksavat  vielä  hy- 
myillä, vaikka  kaupungin 

herrat  uhkaavat  viedä  in- 

nostavan työpaikan. 

|   Opettajat  käyttävät  kou- lun koneita  muun  muassa 

kokeiden  laadintaan. 

kokeilleet  koneita,  historian 

opettaja  Eeva  Salminen  puhi- 
see. 

-   Millään  muulla  hallinnon 

alalla  ei  ole  tällaista  hölmöläi- 
sen hommaa.  Toimivan  ja  in- 

nostuneen työyhteisön  työtä 
ei  arvosteta.  Tällainen  joukko 

halutaan  mielivaltaisesti  ha- 

jottaa, rehtori  lisää. Askelia   

taaksepäin? 
-   Vie  useamman  vuoden  saa- 

da jonkun  muun  koulun  opet- 
tajat kiinnostumaan  samassa 

laajuudessa  kuin  meillä,  sa- 

noo atk-opettaja  Riitta  Rinta- 

Filppula. Omien  tuntiensa  lisäksi 

Riitta  opettaa  toisille  opetta- 

jille tietotekniikkaa.  Hän  on 

ekspertti,  jonka  kanssa  eri  ai- neiden opettajat  yhdessä 

ideoivat  uusia  sovellutuksia. 
-   Jos  ei  tuota  Riittaa  olisi, 

en  varmaan  olisi  uskaltautu- 

nut kolmea  metriä  lähemmäk- 
si konetta,  Eeva  väittää. 

-   Riitta  pani  meidät  heti 

koneen  ääreen.  ”Näppäile- 
mään  vaan  niin  kyllä  siitä 

kammo  katoaa!” Nyt  koulun  opettajat  edus- tavat omien  oppiaineidensa 

piirissä  parasta  atk-asiantunte- musta  koko  maassa. 
-   Jos  meidän  kokemusta 

käytettäisiin  hyväksi  muiden 

koulujen  opettajien  koulutta- 

misessa, säästyisi  monta  tur- haa enterin  painallusta,  ä   1 ,60 
markkaa!  Sen  haluan  nähdä, 

mitä  sanoo  tukipistekouluksi 
valittavan  «koulun  historian 

opettaja,  kun  menen  vaati- 
maan häneltä  koulutusta,  jos 

tämä  koulu  lakkautetaan! 

Eeva  uhoaa. 

Monivuotinen 
lakkautusuhka 

Myllypuron  lukion  lakkautta- mista väläyteltiin  jo  vuosi  sit- 
ten. Koulun  toimintakerto- 

muksessa kerrotaan: 
^Poliittisten  tahojen  salaa 

valmistelema  suunnitelma  he- 



Myllypuron  lukion  ekaluok- 

kalaiset tutustuvat  atk:n  ih- 

meisiin pienissä  ryhmissä. 

Koneita  on  kuusi,  kullekin 

mahtuu  kaksi  oppilasta. 

Piirtoheitin  kuuluu  edelleen 

atk-studion  varusteisiin. 

Riitta  Rinta-Filppula  selvit- 

tää WordStarin  saloja  oppi- 
lailleen. 

rätti  voimakkaan  vastalausei- 

den aallon  vanhempien,  oppi- 

laiden, opettajien  ja  rehtorei- 
den keskuudessa.  Oppilaiden 

ja  opettajien  spontaanit  mie- 
lenosoitukset sujuivat  järjes- 

tyneesi ja  tuottivat  yhdessä 

vanhempien  kirjelmien  kans- 

sa tuloksen.” Myllypuron  kohdalla  tuo 
tulos  tarkoitti,  että  kahden 

rinnakkaisluokan  sijasta  en- 
simmäisellä luokalla  aloitti  tä- 

nä syksynä  väin  yksi  luokka. 

Nyt  koulu  on  jälleen  lakkau- 
tettavien listalla.  Kaupungin 

kouluvirastolla  ei  ole  tarjota 

pitäviä  perusteita  koulun  lak- kauttamiselle. Asia  ei  tunnu 
kuuluvan  kenellekään,  kun 

yhdelle  virkamiehelle  soittaa, 
tämä  kehottaa  soittamaan  toi- 

selle, joka  ei  satu  olemaan 
tavoitettavissa  tai  joka  siirtää 
asian  kolmannelle. 

Suo  siellä,   

vetelä  täällä 
Soittokierroksesta  ei  kostunut 

muuta  kuin  yleisiä  perusteita 

koko  kaupungin  lukiopaket- 
tiin. 

Myllypuro  kuuluu  itäisten 
esikaupunkien  alueeseen, 

jossa  toimii  seitsemän  lukio- 
ta, niistä  neljä  yksisarjaisia. 

Yhteensä  alueen  lukioissa  on 

kymmenen  aloitusluokkaa  ja 

luku  on  päätetty  pysyttää  sa- 
mana ainakin  vuosikymme- 

nen loppuun. 

-   Yksisarjaisten  lukioiden 

lukumäärä  pyritään  minimoi- 
maan, koska  ne  eivät  pysty 

tarjoamaan  riittävää  määrää 
vieraita  kieliä,  sanoo  Paula 
Sermilä  kouluvirastosta. 

Myllypuro  muuttui  yksisar- 
jaiseksi  vasta  tänä  vuonna, 
kun  lakkauttamisesta  ei  tullut 

mitään.  Nyt  yksisarjaisuutta 

käytetään  syynä  siihen,  että 

juuri  Myllypuro  halutaan 

pyyhkiä  kaupungin  koulukar- talta. 

-   Oppilaista  meillä  ei  ole 

ollut  pulaa  ja  tuolta  yläasteel- 
ta heitä  olisi  tulevinakin  vuo- 

sina tulossa,  rehtori  Maura- 
nen  sanoo. 

Kaupunginhallituksen  sih- 
teeri Antero  Makkonen  on  ol- 

lut valmistelemassa  Helsingin 

lukiopakettia.  Koululautakun- 

ta on  tehnyt  esityksen,  johon 

parhaillaan  hankitaan  lisäsel- 
vityksiä. Kaupunginhallituk- 

seen asia  tulee  seuraavan  ker- 

ran joulukuussa  ja  se  haluttai- 
siin lyödä  lukkoon  vuoden- 

vaihteeseen mennessä. 

-   Uskoisin,  että  mutkia  tu- 
lee vielä  matkaan,  Makkonen 

sanoo  sen  tarkemmin  näitä 
mutkia  selvittelemättä. 

Koululautakunnan  esitys 

oli  yksimielinen,  mutta  vii- meistään valtuustokäsittelyssä 

voi  soraääniä  löytyä.  Nyt  tar- 
vittaisiin atk-myönteisten 

kaupunginvaltuutettujen  yh- 
teistyötä yli  puoluerajojen. 

Prolog   

mukana 

Paineista  huolimatta  Myllypu- 

ron lukiossa  jatketaan  kokei- 
lua täydellä  innolla.  Kaksi 

kertaa  viikossa  Riitta  Rinta- 

Filppula  opettaa  toisia  opetta- 

jia. Sovellusideoita  opetta- 
jakunnalla on  enemmän  kuin on  aikaa  niitä  toteuttaa. 

Tietotekniikan  kurssit  ovat 

valinnaisia.  Tänä  vuonna  en- 
simmäisen luokan  aloittaneis- 

ta 39  oppilaasta  ainoastaan 

kolme  jätti  valitsematta  atk:n. 
Ensimmäisellä  kurssilla  tu- 

tustutaan pintapuolisesti  tieto- 
koneen eri  käyttömahdolli- 
suuksiin. Kurssilla  opetellaan 

prolog-kielen  alkeita  sekä  tu- 
tustutaan alustavasti  työväli- 

neohjelmien käyttöön. 
Aikaisempi  neloskurssi  on 

tänä  vuonna  siirretty  kakko- 

seksi. Sen  aiheena  on  työväli- 
neohjelmien käyttö.  Kurssin 

tietoja  oppilaat  voivat  hyö- 

dyntää muiden  aineiden  atk- 
avusteisessa  opetuksessa. 

Työvälinekursseilla  tutus- 
tuaan  WordStar-tekstinkäsit- 

telyyn,  Multiplan-taulukoin- 

tiin,  tilastointiin,  tiedonhallin- 

taan ja  graafiseen  havainnol- listamiseen. 

Toisella  luokalla  opiskel- 

laan pascal-kieltä  kahden 
kurssin  verran.  Niistä  jälkim- 

mäisellä keskitytään  itsenäi- 
seen ohjelmien  suunnitteluun 

ja  toteutukseen. Kolmannella  luokalla  oppi- 
las voi  valita  erikoiskurssin 

”ATK:n  käyttö  tiedonhankin- 
nassa.” -   Käymme  vain  lailli- 

sissa tiedostoissa!  Riitta  Rin- 
ta-Filppula vakuuttaa. 

-   Jos  oppilaat  haluavat  ryh- 
tyä hackereiksi,  täällä  heille 

ei  anneta  siihen  tilaisuutta. 
Erikoiskurssilla  tutustuaan 

tiedonsiirtoon  ja  erilaisiin  tie- 
tokantoihin, esimerkiksi  Ota- 

van tietosanakirjaan,  FIN- 

LEXiin,  ja  kirjastotiedostoi- hin.  Kurssilaiset  käyvät  myös 

vierailulla  virastoissa  tai  yri- 

tyksissä tutustumassa  atk:n 

käyttöön  työelämässä. 

Monipuolisia   

sovelluksia 

Muissa  oppiaineissa  atk-stu- diota  hyödynnetään  tarpeen  ja 

opettajien  mielikuvituksen 
mukaan.  Tekstinkäsittelyä 

käytetään  erilaisissa  kirjoitus- 
tehtävissä. Kielissä  käytetään 

valmisohjelmia  tukiopetuk- 

sessa ja  kielioppiharjoituksis- 
sa. 

Historian  opettaja  Eeva 

Salminen  on  yksi  innokkaim- 
mista keksimään  tapoja  hyö- 

dyntää kouluun  hankittuja 
laitteita.  Itsetarkoitukseksi 
hänkään  ei  koneita  korota, 

niitä  käytetään  vain  silloin, 

kun  ne  ovat  muita  opetusme- 
netelmiä parempia. 

-   Kyllä  minä  edelleenkin 
luennoin  perinteiseen  tapaan, 

Eeva  vakuuttaa,  mutta  innos- 

tuu esittelemään  FINLEXiä. 

Tästä  tietokannasta  löyty- 
vät Suomen  laki  1,  lähiaikoina 

myös  Suomen  laki  II,  sekä  eri 

tuomioistuinten  oikeustapaus- 
rekisterit. 

-   Olemme  yhteiskuntaopin 

tunneilla  käyttäneet  näitä  tie- 
toja hyväksemme  ja  oppilaat 

ovat  pitäneet  sitä  mielenkiin- toisena. KODOKin  avulla  on 

löydetty  hyviä  lähdeteoksia 
historian  tutkielmien  laadin- 

taan ja  myös  se,  mistä  ne  kir- 

jat löytyvät. 

Turva   

opettajalle 
Eeva  pitää  yhtenä  tärkeimpä- 

nä asiana  oppilaiden  opetta- 
mista hankkimaan  tietoja. 

Vuosilukujen  ja  muun  muisti- 

tiedon pänttääminen  on  hä- nestä turhaa  nykyaikana. 
-   Atk  on  valtava  turva 

opettajalle..  Eihän  sitä  muuten 

pystyisi  pysymään  ajan  tasal- la. Tulisi  opetettua  vanhentu- 
nutta tietoa,  Eeva  sanoo. 

Hän  toivoo  erilaisten  arkis- 

tojen ja  tilastolaitosten  otta- 
van yhteyttä  kouluun  ja  tar- 

joavan tiedostojaan  oppilai- 
den käyttöön. 

-   Aina  sanotaan,  että  kou- 

lun pitäisi  lähestyä  ympäröi- 

vää yhteiskuntaa.  Miksi  lä- hestyminen ei  voisi  olla  myös 
toisensuuntaista? 

Myllypuron  kohdalla  ym- 
päröivä yhteiskunta  ja  varsin- kin sen  koulubyrokratia  ei  ole 

ollut  erityisen  yhteistyöhalui- 
nen. 

-   Me  sidomme  itsemme 

tietokoneisiin  emmekä  lähde! 

Eeva  Salminen  uhkaa  puoli- 
vakavissaan. 

Kaupunginhallituksen  ko- kouksessa 1.12.  Myllypuron 

lakkautus  jäi  pöydälle  lisäsel- 
vityksiä varten. 

"Mikrokärpänen  puri,  kun  olin  viidentoista.  Siitä  alkoi  peli- 
kuume,  joka  laski  vasta,  kun  vähitellen  aloin  kiinnostua  bit- tinikkaroinnista. 

Vuosi  sitten  sain  uutta  intoa  harrastukseeni  -   ja 
oman  Atarin,  todellisen  bitti  mestari  n.  Aloin  rakennella 

omia  peliohjelmia.  Ja  lisäksi  Atarini  on  saanut  minut  kiin- 
nostumaan grafiikasta  ja  musiikista. 

Atarin  muistikoko  on  megaluokkaa.  Ohjelmia  on 

tällä  hetkellä  satoja;  niistä  osa  ilmaisia  PD-ohjelmia,  joita 
hankin  jatkuvasti  lisää. 

Tietoliikenneohjelmien  avulla  voin  olla  yhteydessä 
muihin  hackereihin.  Meitä  ataristejakin  on  Suomessa  jo 

tuhansia  -   ja  joka  päivä  tulee  uusia.  Maailmassa  Atari- 
käyttäjiä  on  yli  20  miljoonaa. 

Atarini  on  nopea  -   ja  täynnä  mahdollisuuksia,  joiden 

avulla  saan  harrastu ksistani  irti  enemmän.” 

Hacker 

AATARI 
-   ja  sillä  bitti 

Maahantuoja:  (90)  5626144 "■EKnoGOTilPUiER  OY 

Hacker-Atarin  voit  ostaa  meiltä: 

Espoo:  Koneveljet  (90)  460466,  Helsinki:  Akateeminen  Kirjakauppa,  (90)  121 41,  Chipper  Oy  (Asematunneli),  (90)  657  081,  Chipper  Oy  (Graniittitalo),  (90)  6949141,  Softakeskus,  (90)  444  985,  Helsingin  Koti- 
Elektroniikka  Oy,  (90)7015766,  Liikelaskenta  Oy,  (90)646016,  Mikrokeskus  Ky,  (90)179465,  MS-Audiotron,  (90)410688,  Hämeenlinna:  Videomikro,  (917)24830,  Iisalmi:  Huoltotaso  Tmi,  (977)25144, 
Joensuu:  Joensuun  Konetarvike  (973)  262  62,  Jyväskylä:  Oy  Digital  Drome  Ltd,  (941)  611  222,  Kajaani:  VVuoren  Kirjakauppa,  (986)  257 77,  Kemi:  Timo  Saares  Oy,  (980)  215  31,  Kokkola:  Kokkolan  Tietokone  Oy, 
(968)244  28,  K-Data  Ky,  (968)20600,  Kotka:  Kymen  Konepalvelu  Oy,  (952)15035,  Kuopio:  Data-Tarvike,  (971)119160,  Tommin  Kone  Ky,  (971)116  219,  Lahti:  Torkkelin  Paperi,  (918)515115,  Veitiko  Ky, 
(918)  511605,  Lappeenranta:  Tietolappee  Oy,  (953)11825,  Akateeminen  Kirjakauppa,  (953)18600,  Lohja:  Lohjan  Konttoriautomaatio,  (912)  24385,  Oulu:  Mikrovuo  Ky,  (981)336  596,  Oulun  Tietokone  Oy, 
(981)  229  216,  Pohjalainen  Oy,  (981)  224 133,  Pori:  Mikropasi,  (939)  326  960,  Porin  Konemyynti,  (939)  325  556,  Porvoo:  Ilkan  Kone,  (915)  130 190,  Tietoporvoo,  (915)  144  644,  Rovaniemi:  Lapin  Kansan  Kirjakauppa 
Oy,  (960)  238  22,  Salo:  Konttoriforum,  (924)  145  43,  Suonenjoki:  Viihde-Elektroniikka,  (979)  105  52,  Tampere:  Akateeminen  Kirjakauppa,  (931)  146  633,  Sähkötaso  Oy,  (931)  633  700,  Wulff  Center  (931)  146  600, 
Tervola:  TK-Saares  Ky,  (980)781541,  Tornio:  TK-Saares  Ky,  (980)41846,  Turku:  Akateeminen  Kirjakauppa  (921)515  211,  Utsjoki:  Seita-Systems  Ky,  (9697)71232,  Varkaus:  Tietokonetarvike  Hirvonen, 
(972)  270  20,  Varkauden  Konekonttori  Ky,  (972)  274  50,  Ylivieska:  Stereo  Ky,  (983)  223  72. 



KILON  PELI 
■   Ulvilalainen  Sami  Lahti  on  in- 

nostunut Spectravideo  328:llaan 

kokeilemaan,  miten  pieneen  ti- 
laan mahtuu  yksinkertainen  peli. 

Tavoitteena  oli  yksi  kilotavu  ja 
lopputulokseksi  tuli  1   138  tavua. 
Ohessa  Samin  ohjelmoinnin 

tulos.  Pelissä  on  kaikki  olellinen 

hyvin  yksinkertaisessa  muodos- 
sa. 

”Toivon  muiden  ohjelmoijien 
saavan  ideoita  ja  virikkeitä  lis- 

tauksesta. Se  ei  ole  esimerkki 

siitä,  kuinka  sekavaksi  basicin 
saa,  vaan  esimerkki  siitä,  ettei 

ohjelman  tarvitse  olla  pitkä  he- 

rättääkseen  mielenkiintoa”,  Sami 
kirjoittaa  oheiskirjeessään. 

Pelissä  matkataan  kuumailma- 

pallolla. Välilyönnillä  lämmite- 
tään ilmaa,  jolloin  pallo  nousee 

ylös.  Tarkoituksena  on  kulkea  il- 
mavirtausten mukana,  kerätä 

mustia  laatikoita  ja  viedä  ne  kel- 
taiseen taloon.  Kaasua  saa  lisää. 

kun  laatikko  on  viety  talolle. 

Jos  pallo  on  valkoinen,  paketti 

on  mukana.  Kun  pallo  on  punai- 
nen, kaasu  on  lopussa. 

Rivi   
riviltä 

10  alkuasetukset  ja  spriten  da- 
tat. 

20  osa  taustasta  ja  musiikit. 

30  spritet  vpokella  ja  vuoren 

piirto  spriten  datojen  avulla. 
40  kaasumittarin  ja  auringon 

piirto. 50  pilvien  piirto. 
60  alkuasetuksia. 

70  laatikoiden  sijainnit  datoina. 
80  aliohjelma:  kaikki  laatikot 

kerättyjä  pelin  päättyminen. 
90  aliohjelma:  uuden  laatikon 

laittoja  ikkunan  piirtäminen. 

100  pääohjelma  alkaa:  onko  kaa- 
sua? 

1 10  välilyönnin  painaminen. 

liikkuminen  ja  kaasun  vähe- 
neminen. 

120  pallon  kulkua  ohjaavat  muut- 
tujat 

130  ilmavirtauksien  sivuttais- 
suunnat  ON  GOSUBilla  ja 

pysty  virtaukset  POINTilla. 
140  katsotaan,  onko  törmätty 

vuoreen  tai  onko  talossa  pa- 
ketti mukana. 

150  pääohjelma  loppuu,  paluu 

takaisin  pääohjelman  alkuun 

160- 

200  sivuttais  ilmavirtauksien 

suunnat 

210- 

220  pisteiden  lasku  ja  törmäyk- 
sestä aiheutuvat  loppusere- 

moniat 

230  ON  SPRITE  GOSUB-alioh- 

jelma. 
Listaus  saattaa  näyttää  sotkui- 

selta, mutta  onneksi  se  on  lyhyt. 
Lisäksi  vielä  muuttujat: 
m   =   musiikit 

10  SCREEN1 , 2 : CLEAR4 : DEFSNGA-Z : LINE ( 1 1 9 , 0 ) - ( 144 , 192 ) ,5,BF:LIN 
E( 144,192) -(188,179) ,10 ,BF:DATA3 ,F„1F,3F,7F  r7F „FF ,7F,7F,3F,1 
7,9,4,3,3,3,C0,F0,F8,FC ,FE,FE,FF,FE,FE,FC ,E8 ,90, 20, CO, CO, CO, 
7,7 

20  LINE( 59,0)-(39,189) ,5,BF:M$=“116t255cdcf cdcf cdcfdcf c" :PLA 

YM$ 

30  FORX=0TO33  :   READA$  :   Y=VAL  (   "&H"+A$)  :   VPOKEX+14368 ,   Y   :LINE-  (   Z   ,   Y 
/ 4+125) , 3 : Z=Z+8 : NEXT : PLAYM$ : PLAYM$ ,M$ : PAINT (20,191) ,3 
40  F0RX=1T0256STEP3 :PSET(X, 190 ) , 1 : CIRCLE ( 235,15) ,X/13,11:NEX 
T 

50  CIRCLE ( 210,20) , 20 , , , , . 5 : PAINT( 210 , 20 ) :CIRCLE( 228 ,33 ) ,25,, 

, ,.4:PAINT(220,35) 
60  X=190 : Y=170 : Z= . 1 :C= . 05 : S0UND7 , 55 : ONSPR ITEG0SUB2 3 0 
70  DATA85, 123, 3, 125, 60, 30, 218, 131, 222, 145, 115, 123, 31, 153, 50, 
153,228,170,196,184,42,179 

80  IFP> 43THENLOCATE160 ,70 : PRINT" the  end" : S0UND7 ,62 :PLAYM$ :G0 T080 

90  G=1 : READT ,U : PUTSPRITE1 , ( T ,U ) , 1 , 2 : P=P+4 :LINE( 140+P , 182 ) - ( 1 
42+P , 185 ) , 1 ,BF :K=K+230 
100  S0UND8 , 0 : IFK <   0THENG=  9 : GOTO 120 
110  IFSTRIG ( 0 ) THENS0UND8 , 9 : Z=Z+Zu2 :K=K-1 :C= . 05: PUTSPRITE2 , ( K 

,189) , 1 : IFZ  > 1THENZ  =   1 
120  SPRITE0N : Y=Y-Z : C=C+Cu2 : IFC> . 5THENC= . 5 : Z= . 1 
130  Y=Y+C : A=P0INT( X+8 , Y+16 ) : ONY/ 20+2GOSUB160 , 170 , 160 , 170 , 180 

,190,200 : IFA=5THENIFX< 100THENY=Y+. 6ELSEY=Y- . 5 
140  PUTSPRITEO , ( X , Y ) , G , 1 :IFA=  3THEN2 1 0ELSEIFA= 1 0ANDG> 9THEN8 0 
150  GOT0100 
160  X=X- . 3 : RETURN 
170  X=X+ . 3 : RETURN 
180  X=X+. 4: RETURN 
190  X=X-. 2: RETURN 
200  X=X- . 6 : RETURN 

210  S0UND7 ,62 :PLAY" 01L6V15C#L1604 " :LOCATE160 , 70 : PRINT "PISTEE 
T"P*255+K 

220  S0UND8, 0: PUTSPRITEO, (X,Y) ,RND( 1 )   *9 , 1 :L0CATE170 , 90 : PRINT" 
UUSIKS? " : A$  =   INKEY$ : IFA$<  > " K " THEN2 2 0ELSERUN 
230  G=15:PUTSPRITE1, (-9,-9) :RETURN 

TILAA  NYT  UUDISTUNUT  JA  ENTISTÄ  TUPLASTI  ISOMPI 
FLOPPY  MAGAZINE  ENSI  VUODEKSI! 

Floppy  Magazine  on  levykkeellä  ilmestyvä  lehti  kaikille  Com- 
modore 64:sen  käyttäjille.  Floppiksen  kolmas  vuosi  starttaa 

vauhdikkaasti  ja  lehti  on  nyt  suurempi  kuin  koskaan!  Ensi 
vuonna  saat  kuusi  kaksipuolista  jättinumeroa  suoraan  kotiisi 

kannettuna.  Jokainen  lehti  on  täynnä  artikkeleita,  hyötyohjel- 
mia, pelejä  ja  paljon  muuta!  Saat  koko  vuoden  uusia  ohjelmia  ja 

enemmän  Boa  kelpo  koneestasi.  Tilaajille  tarjoamme  myös 

erikoishintaan  ohjelmia,  levykkeitä  ja  muita  tarvikkeita.  Hinta- 
kin on  uskomattoman  edullinen  -   vain  199  mk!  Siis  yhden  ainoa 

tavallisen  levykepelin  hinnalla  saat  nyt  täyden  tusinan  levyn- 

puolikkaita  tupaten  täynnä  ohjelmia!  Jokainen  Floppy  Magazi- 
nen tilaaja  voi  osallistua  myös  Floppiksen  suureen  tilaajienhan- 

kintaan:  jokaisesta  hankkimastasi  tilaajasta  saat  40  mk:n  etuse- 
telin,  jolla  voit  hankkia  tarvitsemiasi  tuotteita  esim.  levykkeitä, 
ohjelmia  ym.  ym.!  Tilatessasi  Floppiksen  ensi  vuodeksi  voit 
samalla  tilata  tämän  vuoden  joulunumeron  KYMPILLÄ! 

JOULUNUMERO  86 

Tilaa  Floppiksen  tutustumisnumero!  Sisältää  mm.  ohjelman, 
jolla  voit  helposti  luetteloida  ohjelmasi  ja  laskea  sen  eri  osien 

pituudet;  ohjelman,  jonka  avulla  voit  järjestellä  levykkeen  sisäl- 
lysluetteloa; suuren  ja  värikkään  ILPO-seikkailun;  grafiikkaa; 

musiikkia  ym.  Jos  samalla  tilaat  Floppiksen  ensi  vuodeksi,  niin 
saat  tämän  numeron  omaksesi  kympillä!  Normaalihinta  39  mk. 

ZAP!  -PELIPAKETTI  ’86 
Pelejä,  pelejä,  pelejä  -yhteensä  kaksi  levynpuoliskoa!  Levyk- 

keelle on  koottu  parhaat  toiminta-  ja  seikkailupelit  vuonna  1986 
ilmestyneistä  Floppiksista.  Viime  vuonna  pelipaketti  vietiin 
käsistä,  joten  pidä  kiirettä!  Vain  89  mk!  Zzapp! 
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>   w KUK!  -HYÖTYPAKETTI  ’86 
Paljon  helppokäyttöisiä  ja  monipuolisia  hyötyohjelmia  koottuna 

samalle  levykkeelle.  Mukana  on  myös  uusia,  parannettuja  ver- 
sioita Floppiksessa  julkaistuista  ohjelmista.  Mukana  tulee  sel- 

keä, suomenkielinen  ohjekirja.  Levykkeen  ja  ohjekirjan  hinta 
vin  96  mk! 

DS/DD-LEVYKKEITÄ 
Aitoja  kaksipuolisia  tuplatiheyslevykkeitä.  Hinta  9.90  mk/kpl  ja 
minimitilaus  on  10  kpl.  Tilaa  23  levykettä  ja  saat  kaksi  levykettä 

kaupanpäälle!  100  kpl  7,90  mk/kpl.  Postimaksu  ja  paketointiku- 
lut  20  mk/tilaus. 

HUOM!  Ohjelmat  saat  nopeasti  suoraan  kotiisi.  Floppy  Magazi- 
ne maksaa  sekä  tilauskupongin  että  lähetyksen  postikulut  puo- 

lestasi! Siis  ohjelmiin  ei  tule  mitään  ylimääräisiä  maksuja! 

□   Floppy  Magazinen  vuosikerta  1987  ja 

joulunumero  -86: 199  +   10  mk! 

□   Floppy  Magazine  1987  vain  199  mk! 

□   Floppiksen  joulunumero  -86:  39  mk! 

□   ZAP!  -pelipaketti-86.  Vain  89  mk! 

□   KL1K!  -hyötypaketti-86.  Nyt  96  mk! 

□   DS/DD  -levykkeitä  9.90  mk/kpl. 

+20  mk/lähetys.  Tahdon   kpl. 

PS.  Ohjelmiin  ei  lisätä  postikuluja! 

PS.  Oletko  tehnyt  omia  ohjelmia  tai  olet  kiinnostunut  artikke- 
lien kirjoittamisesta?  Lähetä  ohjelmalevyke  hintapyynnöllä,  pu- 

helinnumerolla ja  osoitteella  varustettuna  meille!  Artikkelit  jo- 
ko paperilla  tai  Easy  Script:in  tiedostona.  Osoite  löytyy  vierei- 

sestä tilauskupongista. 

WOW!  Postit*  ttisuskuponkl  Jo  tänään! 

Nimi:   
Lähiosoite: 
Postiosoite: 
Puh.nro:   

Allekirjoitus  (alle  18-v.  holhoojan.) 

p-  =   ikkunoiden  x-koordi- 

naatti  ja  samalla  laatikoi- den määrän  ilmaisin 

G   =   PALLON  väri  ja  samalla 
ilmaisee  onko  laatikko 
mukana 

T,  U   =   laatikon  x-  ja  y-koordi- naatit 

K   =   kaasun  määrä 

Z,  Y   =   pallon  koordinaatit 
A   =   pallon  sijainnin  pisteen väri 

Kuten  huomaatte  yhtä  muuttu- 
jaa on  käytetty  moneen  asiaan, 

jotta  pelistä  olisi  saatu  nopea  ja 

lyhyt. 

TEKSTI:  TUOMO  SAJANIEMI 

Kotimaista  yrittämistä 

SEITSEMÄN 
SVI-PEUN  T&T 
Printti  20/85:ssä  arvostelin  kolme  kahden  lahtelaispojan 

tekemää  peliä,  joita  he  itse  alkoivat  myydä. 

Vuosi  sen  jälkeen  pojilta  tuli  kirje  sekä  yksi  näytepeli toimitukseen.  Arvostelin  pelin  sekä  soitin  ja  kysyin,  mitä 
T&T  Productionsille  kuuluu  nyt. 

■   T&T  Productionsin  tarkoi- 
tuksena on  tuoda  parannusta 

Spectravideo  SV328:n  pelitar- 

jonnan surkeahkoon  tilantee- 
seen. Firman  ja  pelien  takana 

ovat  lahtelaispojat  Topi  Paana- 
nen ja  Toni  Kotinurmi.  Yritys 

toimii  Topin  isän  yrityksen 
"osastona”. 

Vaikka  pojat  ovatkin  lähteneet 
hommaan  harrastusperiaatteella, 

on  silti  mm.  painatettu  kasetin- kansia.  Molemmat  pojista  käyvät 

yhä  koulua  ja  firman  asioita  hoi- 
dellaan vapaa-ajalla. 

Topi  kertoo,  että  hänellä  tämä 

on  ollut  hyvä  tapa  lähestyä  tieto- koneita. On  saanut  uutta  tietoa  ja 

kokemuksia,  jotka  saattavat  vai- kuttaa ammatinvalintaankin. 
Innostuksen  kasvu  on  ollut  niin 

kova,  että  Topi  vetää  nykyisin 

seurakunnan  atk-kerhoa.  Ja  on- 

han pojilla  sujunut  aika  rattoisasti 
ohjelmia  yhdessä  tehdessä. 

Pelit  tehdään  yhä  basicilla,  jo- 

ka näkyy  nopeudessa  ja  toiminto- 
jen vähyydessä.  Konekieleen 

siirtäminen  on  mahdollista,  mutta 

vasta  kokeiluasteella. 

Uusin  peli   

Spychannel Uusin  peli,  Spychannel,  on  seit- 
semäs T   &   T-peli.  Toimintaa  aio- 

taan jatkaa  yhä  koulunkäynnin 

sallimissa  puitteissa,  joten  uusia- 

kin pelejä  on  luvassa. 

Spychannelissä  tarkoituksena 
on  veneellä  ajella  vihollisen  ve- 

sillä ja  asettaa  radiopoijuja.  Mat- 
kalla tulee  vastaan  mm.  viholli- 

sen aluksia,  uppotukkeja,  mata- 

likkoja ja  verkkoja.  Niitä  ei  voi 

ampua  vaan  väistellä.  Jos  tör- 
mäys tapahtuu,  alus  vahingoit- 

tuu. Vikoja  saa  korjattua  tuki- 
aluksella, huolto  on  kuitenkin 

maksullinen.  Rahaa  taas  saa  ke- 
räämällä merestä  tavaraa  ja  myy- 

mällä niitä. 

Ohjeissa  mittaristoa  esiteltäes- sä ruudulle  tulee  mittarin  nimi  ja 

sen  jälkeen  kohdistin  osoittaa  si- 
tä. Ohjeiden  tekstiosuus  tulostuu 

liian  hitaasti,  kun  haluaisi  katsoa 

vain  yhtä  ohjesivua. 
Nopeudeltaan  peli  on  hitaan 

oloinen,  joka  johtuu  varmasti 
osittain  siitä,  että  pelissä  ei  ole 

mitään  liikkuvaa  taustaa.  Peliruu- 
dun  tausta  on  yksinkertainen, 
vain  mittaristo.  Liikkeen  tuntu 

tulee  vain  esineistä  ja  aluksista 

jotka  ovat  hyviä.  Alkuruudun 

grafiikka  on  myös  mainiota.  Ää- 
niä on  kyllin  runsaasti,  mutta  ve- 

neellä ajaessa  kuuluva  yksitoik- 
koinen moottorin  pärinä  on  liian 

tavallinen  ratkaisu.  Tavaroiden 

poimiminen  ja  poijujen  asettelu 
on  sangen  vaikeata.  Pelissä  on 
useita  vaikeusasteita,  joille  voi 

hypätä  antamalla  koodin  (jonka 

saa  tietää  kun  on  kerran  sille  ta- solle päässyt). 

Saatavana  SVI328,  MSX 

Grafiikka  ★★★ 

Äänet  ★★ 
Vaikeus  ★★★★ Kiinnostavuus  ★★ 

Yleisarvosana  ★★ Pelin  hinta  on  42  markkaa  plus 

postikulut  ja  sitä  voi  tilata  osoit- teesta 
T   &   Y   Productions 

c/o  Topi  Paananen 
Purokatu  51 

15200  Lahti 



Myyjät: 

AMSTRAD 

COMMODORE  64/128 
SPECTRUM 

JOULUHINTAAN 

kasetit     98,— /kpl 
disketit   142, -/kpl 

HBoulder  Dash 
El  Avenger 
ElKonami  Coin-Op  hits 

ElCrystal  Castles 
H   Vietnam 
H   World  Games 
H   Stallone  Cobra 
ElYie  Ar  Kung  Fu  II 

El  Breakthru 

E0Aliens 
EH  Hijack E0  Dandy 

EEIGEOS  graafinen  käyttö- 
järjestelmä V   1.2  580,—  Laaja 

englannin-  ja  suomenkieli- 
nen käyttöohje  sisältyy  hin- 

taan. (vain  Commodore  64/ 128-koneille) 

Maahantuoja: 

JÄMSÄ:  Jämsän  Kirjakauppa,  JÄRVENPÄÄ:  Harjun  Kirjakauppa,  Sokos, 
KEMI:  Kemin  Kirjakauppa,  Mikrotele,  Musta  Pörssi,  Niskalan 
      \£\  AMI/I/AI  A.  r\r\r\  I-  U../-nI+sn  D   Dinnn  A-  Aih/  C 

Kiteen  Kirjakauppa,  KLAUKKALA:  Kone  ja  Huolto  R   Rinne,  KOKKOLA:  City-Sokos,  Laser  Shop,  Konttoristi,  TV-Store,  KOTKA:  City-Sokos,  Laser  S 
Musta  Pörssi,  H   S   Pitkänen,  KURIKKA:  Kurikan  Kirjakauppa,  Musta  Pörssi,  KUUSAMO:  Koillis-lnfo,  Mikon  Kone,  KUUSANKOSKI:  Kirjasavinen,  LAHTI:  City-Sokos,  Laser  Shop,  Kirja-Otava,  Konetalo  usaKeyntio,  Kaapa,  lamila:  imi  h   iisKaia  ̂ kkajahvi: 
Lappajärven  Kirjakauppa,  LAPPEENRANTA:  City-Sokos,  Lappeenrannan  Rautakauppa,  LAPUA:  Musta  Pörssi,  LIEKSA:  Lieksan  Kirjakauppa,  Pielisen  Sähkömiehet,  LOHJA:  Centrum,  Konekeskus,  Lohjan  Kirjakauppa,  LOIMAA:  Loimaan  Sähkö,  LOVIISA: 

H   Rosvall &Co,  MAARIANHAMINA:  Strandbergs  TV-tjänst,  MIKKELI:  City-Sokos,  Laser  Shop,  Kirja-Otava,  Raati  Radio,  MÄNTTÄ:  Gummeruksen  Kirjakauppa,  NIVALA:  Nivalan  Kirja  ja  Paperi,  NOKIA:  Info  Nokia,  NUMMELA:  TV-Juniori,  OULU:  Musta  Pörssi, 

»a,  KARJAA:  T.  Sjöblom,  KAUHAJOKI:  Kauhajoen 
!UU:  Kauppari,  KIRKKONUMMI:  Pamelux,  KITEE: 

Sokos,  KUHMO:  Paikallis-Sähkö,  KUOPIO:  Kina-Otava, 
Osakeyhtiö,  Kääpä,  LAITILA:  Tmi  R   liskala,  LAPPAJÄRVI: 

                  Strandbergs  TV-tjänst,  MIKKELI:  City-Sokos,  Laser  Shop,  Kirja-Otava, 
Pohjalainen,  Sokos-Market,  Laser  Shop,  Video-ltkonen,  PERNIÖ:  Mikrolyhde,  PIISPANRISTI:  Sokos-Market,  Laser  Shop,  PIETARSAARI:  H.  Höglund, 
Konekeskus,  PORVOO:  Porvoon  Kirjakauppa,  Radiotähti,  RAAHE:  Mikro  Data,  Raahen  Konepiste,  RAISIO:  Raision  Kirja,  RAJAMAKI:  Rajamäen  Kone  ia  Huolto, 
Radio-  ja  Sähkö  J   Turkki,  Sokos,  Laser  Shop,  SALLA:  Sallan  Kone,  SALO:  City-Sokos,  .Laser  Shop,  Salon  Kirja-Aitta,  Salon  Kone  ja  Rauta,  SAVONLINNA: 
S||1  o : :   i :   _ :   ir   .   ^   OlftinPl  r*_  ÖImmaIaam  I/Sw!mLmi  OAHAIkll/VI  A.  I/aaI/ma  \/i*AiAnii  1/aaI/!  1   aa!  a   1/ir'iA  CAIICDA>  Oolnn  r\\ 
Tammisaaren  I 

LAADUSSA  JA  MONIPUOLISUUDESSA 

KX-P  1091  f   HINTA  3250,-  ° EDELLÄKÄVIJÄ  LUOKASSAAN 
Muun  muassa  Spectravideo  X’PRESS  yhteensopiva  sekä  jos  mikrosi  on 
Amstrad,  Apple,  Atari,  IBM,  Kaypro,Memotec%  Microbee,  Mikko,  Multitech, 
Olivetti,  Osborne,  Panasonic,  Pinus,  Sanyo,  Sinclair,  Spectrvidecg  Commodore, 

lähes  mikä  tahansa.  *   v   C. 

KX-P 1080,  HINTA  2450, 
Ammattilaisen  kirjoitin  bittinikkarin  kukkarolle  sopivaan  hintaan. 

Panasonicilla  tulostat:;  P   **  c :   r   '   °   ̂  —   listaukset  varmasti  ja  luotettavasti 

—   kirjeenvaihtosi,  asiakirjat...  valitsemalla  kirjoittimen  päällä  olevalla  kytkimellä 
ylivoimaisen  NLQ-tulostuksen 

—   grafiikan,  jota  kehtaat  näyttää  myös  muille 

Bondwell,  Compaq,  DG, 

Tekniset  tiedot: 

—   nopeus  120  merkkiä  sekunnissa 
—   kaksisuuntainen  tulostus 

—   vakiona  säädettävä  traktori-  ja  kitkaveto 
—   ketjulomakkeen  leveys  3—1 0   tuumaa, 

yksittäisarkit  4—9  tuumaa 
—   vuoden  takuu  ^ 

—   1   kilotavun  puskurimuisti 
—   Centronics  liitäntä 

—   skandinaaviset  aakkoset  (a,  ä,  ö)  vakiona, 

Lisäulottuvuudet: 

—   sarjaliitäntä  RS232/20mA,  jossa 

2   kilotavun  puskurimuisti 
—   Commodore  64/1  28-liitäntä 

-^4  kilotavun  puskurimuisti  % 

—   nyt  myös  Macintosh/ 

Apple  llc-sarjaliitäntä 

Tekniset  tiedot:  o   r3  ̂    V 
—   kitka- ja  traktoriveto  vakiona  £*  3r  3   o 
—   skandinaaviset  aakkoset  (ä,  ä,  ö)  vakiona 
—   panelisjä  voit  valita  vaikka  kesken  tulostuksen 

NLQ-jäljen  tai  kavennetun  tekstin  ►   - 
(132  merkkiä  riville), 

—   edullinen  ja  siisti  värinauhakasetti  kestää, 
kestää,  noin  3   milj.  merkkiä 

—   Centronics  liitäntä-*  ̂  
—   vuoden  takuu  .   v-* 

—   nopeus  1 00  merkkiä  sekunnissa 

Lisäulottuvuudet: 

—   kaikkiin  malleihin  sarjaliitäntä 
®   RS232/20mA  virtasilmukka, 

jossa  2   kilotavun  puskuri-  .   ; 
muisti?,  3-,  f? 

v—  Commodore  64/1 28  -liitäntä 

myös  MSX-mikroihin 

Kaukomarkkinat  Oy,  Datalaitteet 

Kutojantie  4,  PL  40 
02631  Espoo,  Puh.  (90)  5211 KYSY  LISÄTIETOJA  MIKROKAUPPIAALTASI!! 



■   Mikäli  pankkitilin  saldo 
näyttää  joltain  muulta  kuin 
kansanedustajan  tiliotteelta 

on  syytä  etsiä  laserlevyase- 
maa halvempia  lahjoja.  Var- 

sin yksinkertaista  sinänsä. 
Mikroliikkeeseen  kavuttu- 

aan  kotipukki  löytää  itsensä 
tutkiskelemassa  erilaatuisia 

ilotikkuja  sun  muita  standardi- 
vehkeitä.  Mitä  jos  joka  koti- 
mikroilijan  välttämättömyys , 
peliohjain,  on  jo  ostettu?  Mitä 
muuta  tarpeellista,  tai  lähes 
välttämätöntä,  pikkutavaraa 
liikkeistä  löytyy? 

Disketit   
Nykyään  varsin  monen  mik- 
roilijan  kone  syö  levykkeitä. 
Niitä  ei  ole  koskaan  liikaa, 

krooninen  levykepula  on  jo- 
kaisen ohjelmantekijän  am- 

mattisairaus. 

Tämänhetken  käytetyim- 
mät kotikoneet  nieleskelevät 

joko  5.25  tuuman  ”lerppuja” 
tai  3.5-tuumaisia  ”korppuja”. 
Halvimmat  kaksipuoliset  ler- 

put löytyvät  RadioMikrosta, 
6.90  mk  kappaleelta. 

TDK: n   yksipuoliset  korput 
maksavat  samassa  paikassa  22 

mk.  Kaksipuoliset  ovat  hiu- 
kan kalliimpia,  29  mk. 

Kotelot  ja   
tarvikkeet 

Varsinkin  lerput  ovat  haavoit- 

muut uteliaiden  vieraiden 

tunkemat  esineet  saa  pois  kä- 

tevästi pinseteillä.  Niitä  kan- 
nattaa kysellä  kosmetiikka- 

alan  liikkeistä,  ja  hinnat  pyö- 
rivät kympin  paikkeilla. 

Pienempää  likaa  voikin  sit- 

ten poistella  vaikka  Radio- 
Mikron  PCC5-puhdistussar- 

jalla.  Sen  hinta  on  98  mark- 
kaa. 

Kasettiaseman  omistajat 

voivat  myös  unohtaa  likaisista 

äänipäistä  johtuvat  ?LOAD 
ERROR-ilmoitukset,  sillä  li- 

kaisen nauhurin  saa  puhtaaksi 

C-puhdistuskasetilla  joka 
maksaa  14  mk. 

Mikroilija  haluaa  näin  ai- 

koina pysytellä  tiukasti  tunte- 
mattomana. Levykkeet  onkin 

syytä  merkitä  käsinkirjoitta- 
misen  sijaan  Wullfilta  saata- 

vien kirjain-  ja  numerotarro- 
jen  avulla.  Pakkauksen  hinta 

on  4,20  mk  ja  yhdellä  sellai- 
sella saa  laatat  siististi  merki- 

tyiksi ilman  riskejä;  kuka  nyt 

haluaisi  käsialanäytteensä  le- 
viävän vääriin  käsiin. . . 

Mikäli  levykkeitä  on  lähe- 
tettävä postissa,  ne  kannattaa 

suojata  erityisen  hyvin.  Mi- 
kään ei  ole  niin  inhottavaa 

kuin  siististi  taiteltu  levyke 

joka  sisältää,  tai  pikemminkin 

sisälsi,  satoja  kiloja  PD-sof- 
taa.  Asianmukaisesti  pehmus- 

tettuja kuoria  saa  ainakin 
Wulffilta  hintaan  1 ,70  mk. 

lehdet  ja  kirja* 

Hyvistä  lehdistä  kannattaa  ai- 
na maksaa.  Niistä  saa  arvaa- 

mattoman paljon  hyviä  vihjei- 
tä oman  kotisammon  hyödyn- 

tämiseksi. Koska  ulkomailla 

lukijakunta  on  suurempi  kuin 
meillä  Suomessa,  kannattaa 

erilaisten  osa-alueiden  eri- 
koislehtiä  kustantaa.  Kotimai- 

sista lehdistä  tuskin  löytyy  ha- 

laistua sanaakaan  Radio  Shac- 
kin  lisämuistikorteista,  mutta 

alan  käyttäjälehdessä  tietoa 
asiasta  on  varmasti.  Kannattaa 

kysellä  kauppiaalta,  mikä  leh- 
ti sopii  erityisesti  lahjansaajan 

mikromerkille. 
Mikäli  haluat  tilata  tavaraa 

ulkomailta,  ovat  muhkeat  pik- 
kuilmoitussivut  välttämättö- 

miä. Vaikkapa  BYTEn  takasi- 
vuilta löytyy  tavaraa  joka  läh- 

töön: viritettyjä  näppiksiä  Oli- 
verin M20:een,  halutun  teks- 

tin käynnistettäessä  tulosta- 
van ROM-piirin  C64:aan, 

prommereita,  pyörittimiä. . . 
kaikki  hintaan,  johon  emme 

ole  Suomessa  tottuneet.  Mah- 
tavat lehtivalikoimat  on  mm. 

Akateemisessa  kirjakaupassa, 

jonka  tilauspalvelun  kautta 
lehtiä  voi  myös  tilata. 

Kirjojakin  tarvitaan  aina. 
Akateemisessa  kirjakaupassa 
on  metreittäin  manuaaleja 

Unixille,  MS-DOS:lle, 
C6411e,  MSX:lle  ja  monelle 

muulle  koneelle.  Hinnat  liik- 
kuvat viidestäkympistä  ylös- 

päin. Kieli  on  useimmissa 

englanti,  mutta  saksan-,  ruot- 
sin- ja  suomenkieliäkin  kir- 

joja saattaa  löytää. 
Mielenkiintoinen  palvelu- 

muoto on  Akateemisen  kirja- 
tilauspalvelu,  josta  voi  tilata 

melkeinpä  minkä  tahansa  kir- 
jan. Hinnoista  ei  oteta  mitään 

pientilauslisiä,  mutta  toimi- 
tusajat ovat  melko  pitkiä:  jon- 
kin manuaalin  tilaaminen 

USA:sta  voi  viedä  jopa  6   kk. 

Euroopasta  tulevat  kirjat  5-6 viikossa. 

Muu  paperitavara 
Vaikka  tietokoneet  mielle- 

tään usein  muistikirjan  ja  ky- 
nän vastakohdaksi,  kuluttaa 

kunnon  mikrohullu  tonneit- 

tain paperia  vuosittain.  Sitä 
tarvitaan  muistiinpanoihin, 

vuokaavioihin  ja  suunnitel- 
miin. En  ole  vielä  tavannut 

ohjelmaa,  joka  korvaisi  lehti- 

ön ja  kynän  softanvääntämi- sen  ohessa. 

Hyvä  lehtiö,  Commodoren kuulakärkikynä  (10  mk/5  kpl) 

ja  Sharpin  EL-506  -laskin hakkaa  Sidekickin  mennen 

tullen.  Sharpissa  on  välttä- 
mättömät desimaali-,  heksa-, 

oktaali-  ja  binäärijärjestelmät 

ja  hintaa  169  mk.  Tämän  ih- 
melaitteen  avulla  on  ilo  vään- 

tää satakiloisia  assy-ohjelmia. 

Muistilaput  voi  kätevästi 
kiinnittää  ilmoitustauluun . 

Hinnat  vaihtelevat  koon  mu- kaan 40-1 10  mk.  Kun  lappuja 

ei  enää  tarvita,  ne  voi  arkis- 
toida ”piikkiin”,  joka  maksaa 

15  mk. 

V   aihtoehtona  Arkistoin- 
tiin” useimmille  mikroilijoille 

riittää  suuri  Orthexin  80-litrai- 
nen  roskakori,  jonka  hinta 
Etolassa  on  69  mk. 

Todella  suuret  salaisuudet 

kannattaa  tuntea  Ideal  3801  — 

paperintuhoojaan.  Tämän  te- hopakkauksen hinta  on  5   700 
mk.  Varmasti  kannattava  han- 

kinta jokaiselle  kuokintaa  har- rastavalle, eihän  sitä  koskaan 

tiedä  koska  virkavalta  kolkut- 
taa konehuoneen  ovelle. 

Salasanat  ja  boxien  nume- 
rot voi  kirjoittaa  hyvin  tasku- 

kokoiseen puhelinmuistioon , 

jonka  saa  omaksi  kuudella 
markalla.  Tärkeän  salasana- 
listan  voi  tallettaa  vaikkapa 

satasen  hintaiseen  kassalip- 

paaseen.  Varmasti  turvalli- sempi ratkaisu  kuin  teipata  ne 

päätteeseen  tai  tallettaa  mak- roihin.  Enää  herää  kysymys, 

minne  säilöä  lippaan  avain. . . 

Mikäli  pelkkä  puhelinmuis- 
tio ei  riitä  on  hankittava  eh- 

dottomasti Ajastaika.  Siihen 
voi  merkitä  vaikkapa  oman 
tietokonekerhon  kokousaj  at 

vuodeksi  eteenpäin. 

TEKSTI:  MATTI  LATTU 
KUVAT:  SAKARI  PARKKINEN  JA  ANTTI  HEISKALA 

Wait  a 
minute, 

still 
loading... 

tuvaa  tavaraa.  Jokaiselle  on 

varmasti  valitettavan  tuttu  ti- 

lanne, että  vaivalla  tehty  oh- 
jelma ei  tulekaan  levyltä  ulos, 

vaan  DOS  herjaa,  ’Bad  Sec- 
tor\  ’?LOAD  ERROR’  tms. 
yhtä  vastenmielistä. 

Asiaan  vaikuttaa  paljon  se, 

missä  levyjä  säilytetään.  Asi- 
anmukainen kotelo  suojaa  se- 

kä pölyltä  että  asiattomilta 
käyttäjiltä,  sillä  monet  kotelot 
ovat  lukollisia.  Wulff  kauppaa 

40  kappaleen  lerppukoteloa 
hintaan  150  mk,  kaksi  kertaa 

kookkaammasta  eli  80  kappa- 
leen laatikosta  saakin  sitten 

pulittaa  200  mk. 

Korput  ovat  vähemmän  ar- 
koja lialle,  mutta  asianmukai- 
nen laatikko  pitää  nekin  per- 

heen pienimpien  suiden  ulot- 
tumattomissa. 40  kappaleen 

kotelo  maksaa  135  mk,  80 

kappaleen  laatikko  taas  175 
mk.  Kaikki  edellämainitut 
laatikot  ovat  lukollisia. 

Virheiden  ilmaantuminen 

levyasemassa  voi  johtua  myös 
likaisesta  lukupäästä. 

Postikortit,  paperit  sun 

Joulupukin  pulma: 

MITÄ 

Kun  mikro  on  jo  ostettu  ja  lisälaitteet  tuntuvat 
liian  kalliilta  joululahjahankinnalta,  on  monen 
mikroilijalle  lahjaa  hamuavan  sormi  suussa:  mitä 
nyt? 



Kunnon  mikroilijan  siis- 
tiltä (?)  työpöydältä 

puuttuu  varmasti  jota- 
kin näistä. 

Odotellessamme  mikroili- 

joille  viritettyjä  Ajastaikoja, 

jotka  sisältävät  täydellisen 

C128:n  muistikartan  ja  Unix- 

käsikirjan,  voimme  tyytyä  tar- 
kastelemaan hallituksiemme 

kokoonpanoja  ja  Suomen 
markan  arvon  muuttumista. 

Printterit  kuluttavat  jatku- 
vasti metreittäin  paperia. 

Kontva  Oy  myy  valkoista  rei’ 
itettyä  paperia  112  mk/ 1000 

sivua.  Raidallinen  paperi 
maksaa  249  mk/3000  sivua. 

Multiform-kirjoitinalusta 
takaa  sen,  että  paperi  menee 

tasaisesti  ja  mutkattomasti 

kirjoittimeen.  Rakenne  on 

yksinkertainen,  eikä  hintaa- 
kaan ole  kuin  280  mk. 

I   Yleistä   
tarpeellista 
Alan  harrastajan  huone  on  lu- 

ku sinänsä:  boxeista  imuroitu- 

jen pin-up  -tyttöjen,  muisti- 
karttojen  ja  oktaalidumppien 

lisäksi  ovat  kunniakirjat  oleel- 
linen osa  sisustusta.  Valitetta- 

vasti jopa  waltakuntamme 

koululaitos  on  luopumassa 

upeista  hopea-  ja  kultalehvin 
koristelluista  kunnianosoituk- 

sista. Rumat  tusinatuotteet 

kuten  pankkikirjat  ja  shekit 

ovat  valtaamassa  alaa  tunnus- 
tuksen osoituksina. 

Mutta  eipä  hätää!  Wulffilta 

saatavaan  kunniakirjakaavak- 
keeseen  voi  jokainen  itse 

täyttää  haluamansa  ansiot.  Ei- 
kä sen  saamisen  eteen  tarvit- 
se raataa  lainkaan,  kunhan 

vain  pulittaa  kiltisti  2,20  mk 
kassalle. 

Näyttöjen  luomaan  vihre- 
ään, hämyiseen  valaistukseen 

sopii  mintunvärinen  Centuri- 

on  TP- 111  -puhelinhirmu . 
Siinä  on  kymmenen  muistia  ja 

sitä  kauppaa  ainakin  Citymar- 
ket  hintaan  195  mk.  Tästäkin 

voiton  vetää  Vocon  kello-ra- 

dio-puhelin.  Puhelimessa  on 
viimeisen  numeron  toisto,  ja 

hintaa  kokoonpanolle  kertyy 

1   040  mk.  Molemmat  puheli- 

met ovat  tietenkin  puhelinlai- 
toksen hyväksymiä. 

Mikäli  sattuu  omaamaan  ta- 

vallisen pöytäpuhelimen,  voi 

sen  panna  368  mk  maksavan 

puhelintelineen  päälle.  Näin 

sen  siirto  pois  työpöydältä  on 

helppoa.  Samanlaisen  ratkai- 
sun päätteelle  tarjoaa  Luxo, 

jonka  pääteteline  maksaa 
1   850  mk. 

Työpöytää  voi  viritellä 

myös  konseptitelineillä.  Var- 
rellinen, sähköisesti  ohjattava 

Luxo  Electric  MH-21  maksaa 

1   600  mk.  Käsikäyttöisen 
vastaavan  mallin  hinta  on  700 

mk.  Valaisimen  hinta  näihin 

telineisiin  on  450  mk. 

Samaan  ympäristöön  sopii 

myös  Tauno  Korhosen  säkki- 

tuoli,  jossa  on  mukava  löhöil- 

lä  pelien  latautumista  odotel- 

lessa. Johan  on  ihme  jollei 
tuollaisessa  olotilassa  tule 

loistavia  ohjelmaideoita!  Kei- 
nonahkainen  säkki  maksaa 

490  mk,  värivaihtoehtoina 
vihreä,  harmaa  ja  beige. 

Jos  säkkituoli  tuntuu  liian 

boheemilta  on  ehdoton  valin- 

ta Comforto  1517  -johtajan- 
tuoli.  Istuminen  on  todella 

mukavaa  ja  säätöjä  löytyy  jo- 
kaisen selälle.  Hintaa  tuolilla 

on  tosin  3   375  mk. 

Lopuksi   

Lahjojen  etsiminen  on  aina 
vaikeaa  ja  loppujen  lopuksi 

ikävääkin  puuhaa.  Varsinkin 

joulunaluksen  ruuhkat  stres- 

saavat  monen  joulupukin  her- 
mot katkeamispisteeseen. 

Mikroalaa  tuntemattomalle 

lahjanosto  on  entistäkin  kink- 
kisempää  puuhaa:  suurin  osa 
laitteistosta  on  konekohtaista. 

Commodore  64:n  omistaja 

tuskin  tekee  mitään  hyllylli- 
sellä  VMS-manuaaleja. 

Lahjakortti  on  perinteisesti 

mielletty  jos-ei-muuta-keksi- 
hätävaralahjaksi. 

Kun  sopimattoman  tavaran 
ostamisen  mahdollisuus  on 

suuri,  on  lahjakortti  kätevä  ja 

varma  tapa  muistaa  mikroili- 

jaa.  Varsinkin  kirjojen  osta- 

minen on  syytä  jättää  harras- 
tajan omaksi  tehtäväksi.  Hän 

tietää  itse  parhaiten  mitä  tar- 
vitsee. 

RAJA  RIKKI 
INFO-ketju  on  myynyt  30.000:n  Commodore 
tietokoneen.  Merkkipaalun  kunniaksi  olemme 

rakentaneet  pienen  erän  todellisia  superpaket- 
teja.  Jos  olet  hankkimassa  jouluksi  kotimikroa 

-   käytä  tämä  tilaisuus  hyväksesi! 

Z   commodore 

et*»®
 

biother 
HR5C 
Suosittu  perus- 

kirjoin puo- leen hintaan. 

commodore 

1541 C 
-levyasema 
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P.  TOLONEN   

Bdosilla  ytyä 
CP/M-ohjelmiin Bdos  on  CP/M- 

käyttöjärjestelmän  osa, 
joka  on  yhteinen  kaikille 
CP/M-tietokoneille. 
Käyttämällä  sitä  suorien 
muistikutsujen  sijaan 

voidaan  tehdä  helposti 
siirrettäviä  ohjelmia.  Bdosin 
käyttö  näppäimistön  lukuun 
ja  tulostukseen  takaa 
ohjelmalle  joustavan  ja 
tehokkaan  toiminnan. 

■   C-ohjelmoinnin  periaate  on 
lähteä  liikkeelle  hyvin  yksinker- 

taisista funktioista,  jotka  tekevät 

vain  yhden  asian,  mutta  sen  täy- 
dellisesti. 

Yksinkertaisista  funktioista 

kootaan  yhä  mutkikkaampia 
funktioita.  Niistä  tehdään  mah- 

dollisimman yleiskäyttöisiä,  sillä 

niin  niitä  voidaan  käyttää  muissa- 
kin ohjelmissa. 

Funktiot  lisätään  valmiiksi 

käännettyinä  erityisiin  funktio- 
kirjastoihin. Sieltä  ne  poimitaan 

pääohjelman  kääntämisen  yhtey- 
dessä. Koko  ohjelmaa  ei  tarvitse 

kääntää  kerralla,  vaan  sen  voi 

tehdä  paloissa.  Monissa  kehitty- 
neissä C-ohjelmointiympäristöis- 

sä  oleva  MAKE-ohjelma  kääntää 
automaattisesti  vain  muutetut  oh- 

jelmamoduulit. 
C   on  ns.  laajennettava  kieli. 

Siihen  saakin  valmiiksi  määritel- 

tyinä lukuisia  kirjastoja,  mm.  B- 

puita  käyttävät  tehokkaat  tiedos- 
tonkäsittely  funktiot,  näytönhal- 
lintafunktiot,  grafiikan  ja  jopa  ik- 
kunoinnin. 

Bdosin  valjastus 

Bdos-funktioita  käytetään  tavalli- 
sesti vain  assemblerohjelmissa. 

Mikään  ei  kuitenkaan  estä  käyt- 
tämästä niitä  C:stä  käsin. 

Kaikissa  kunnon  C-kielissä  on 

valmiina  bdos-funktio.  Sitä  käyt- 
tämällä saadaan  käyttöön  kaikki 

CP/M-käyttöjärjestelmään  si- 
säänrakennetut mahdollisuudet. 

Assembleriin  verrattuna  on 

C:ssä  tehokkaat  kontrolliraken- 

teet ja  helposti  määriteltävät 
funktiot.  C:n  koneläheisyys  te- 

kee siitä  ihanteellisen  kielen  kor- 
vaamaan monessa  tapauksessa 

assemblerin. 

Bdosia  käytetään  assembleris- 

ta käsin  panemalla  funktionume- 
ro  rekisteriin  ja  kutsumalla  muis- 

tipaikkaa 5.  C:ssä  sama  tehdään 

bdos-funktiolla.  Myös  bios-kut- 
suja  voi  käyttää  suoraan,  mutta 
niiden  suhteen  tulee  pitäytyä 

standardifunktioissa. 

Bdos-funktiot  ovat  yhteisiä 

kaikilla  CP/M-tietokoneille.  Näi- 
den funktioiden  käyttö  tekee  1/ 

0:sta  nopean  ja  koodista  tiiviin. 

Merkin  kirjoitus 

Oheisessa  listauksessa  on  joukko 

CP/M-käyttöjärjestelmän  bdos- 
kutsuja  käyttäviä  C-funktioita. 
Niiden  avulla  voidaan  rakentaa 

yhä  monipuolisempia  näytönhal- 
linta-  ja  näppäimistöruutiineja, menuja  ym. 

C-kielinen  funktio  määritel- 

lään kirjoittamalla  sen  nimi  ja  si- 

sääntulomuuttujat,  sitten  muuttu- 
jien tyyppimäärittelyt  ja  lopuksi 

aaltosulkujen  välissä  määritelmä, 

joka  koostuu  kontrollirakenteista 

ja  funktiokutsuista. 
Putcon  kutsuu  bdosia  (CO- 

NOUT),  joka  lähettää  yhden 
merkin  näyttöön.  Aputcon  on 

putconin  ascii- versio.  Se  testaa 

onko  merkki  ”/n”  (newline-  eli 
rivinsiirtokoodi)  ja  muuntaa  sen 

carriage  returniksi  ja  rivinsiirrok- si. Pelkkä  newline  siirtää  vain 
rivin  mutta  sarake  jää  samaksi. 

Niinpä  kun  aputcon  huomaa  mer- 
kin olevan  ”/n”  se  lähettää  näyt- 

töön ensin  ’7r”-retumin  ja  sen 

jälkeen  ’7n”-newlinen. 

Putlst  ja  aputlst  toimivat  sa- malla tavalla,  mutta  ne  lähettävät 

merkin  näytön  sijasta  lst-devi- 
ceen  eli  kirjoittimelle. 

Putpun  ja  aputpun  lähettävät 
vastaavasti  merkin  CP/M: n   pun- 
deviceen  eli  modeemiporttiin. 

Merkin  lukeminen 

Modeemiportista  merkki  luetaan 

getrdr-funktiolla.  Se  palauttaa  ar- 
vonaan luetun  merkin.  Käyttä- 

mällä putpun  ja  getrdr-funktioita 

DATAPRODUCTS  8010 

Matriisikirjoitin  ammattilaiselle 
Nopeus:  draft  180  merkkiä/sek., 
NLQ  30  merkkiä/sek. 
Matriisi  9x9 
Traktoriveto 

Paperi  max  10” 
Sarja-  ja  rinnakkaisliitännät 
Grafiikka  84x84  pistettä/tuuma 

SEIKOSHA  GP-50  A,  S   ja  GP  55  AS 
Markkinoiden  edullisin  matriisikirjoitin 
Matriisi  5x8 

Nopeus  40  merkkiä/sek. 
Kirjoitusleveys  46  merkkiä/rivi 

Rullapaperi  tai  irtolomake  (5”) Kitkaveto 

Pistegrafiikka 

Mallit:  GP  50  A   =   Centronics-liitäntä 

GP  50  S   =   Spectrum-liitäntä 
GP  55  AS  =   Sarjaliitäntä  RS-232  C 

SEIKOSHA  SP-1000  AP,  CPC,  MX 

Matriisikirjoitin 

Nopeus:  draft  100  merkkiä/sek.,  NLQ 
20  merkkiä/sek. 

Traktori-  ja  kitkaveto 
Erillinen  yksittäisarkin  syöttöteline 
Grafiikka:  1920  pistettä  rivillä 
Kirjasintyypit:  10  kpl 
Alleviivaus,  bold,  kaksoistiheys 

Mallit:  AP  =   Apple  II  C/Maclntosh 
CPC  =   Amstrad 
MX  =   MSX 

SEISKOSHA  GP-100  VC 
Matriisikirjoitin 

Liitäntä  VIC/C0MM0D0RE- 
kotimikroihin 

Skandinaaviset  merkit  (+100,-) 

Nopeus:  draft  30  merkkiä/sek. 
Matriisi  6x7 

80  merkkiä/rivi 
Traktoriveto 

Paperin  leveys  max  10” 
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HINTAHALVAUS 
Nyt  saat  tehokkaan  konttorin  Seikosha-  jaDataproducts-  kirjoittimet  edullisesti  syksyn  vii- 

meiseen hintaan.  Tarjoamme  rajoitetun  erän  maailman  huippulaatua  vaativaan  käyttöön. 

Tutustu  ominaisuuksiin  ja  pidä  kiirettä.  Tule  hakemaan  todellinen  tehokirjoitin  edullisesti 

uuden  vuoden  alta  pois. 
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Postikatu  2, 00100  HELSINKI  Puh.  (90)171 481  SOKOS-MARKET  Tehtaankatu  3, 90140  OULU  Puh.  (981)  226311  TAVARATALO  WIKLUND  Eerikinkatu  11, 201 00  TURKU 

Puh.  (921)  21 123  SOKOS-MARKET  20760  PIISPANRISTI  Puh.  (921)  451 500.  Sekä  muut  Sokoksen  mikropisteet  kautta  maan. 

It  ascii -versio  edellisestt  tl 

aputcon (c) 

char  c   ; 

{ 

if  (c  ==  ’\n’) 
bdosfCÖMflUT,  ’\r’)  ; 

bdosiCQNOUT,  c)  ; 

} 

It  lthetttt  ierkin  c   kirjoittimelle  tl 

putlst (c) 

char  c   ; 

{ bdos(LISTÖUT,  c)  ; 

It  ascii -versio  edellisestt  1/ 

aputlst (c) 

char  c   ; 

{ 

it  fc  ==  ’\n’> 
bdos(LIST0UT,  ’\r’>  ; 

bdostLISTQUT,  c)  ; 

} 

It  Khetttt  aerkin  c   aodeeai portti in  tl 

putpun (c) 

char  c   ; 

f bdosfPUNOUT,  c)  ; 

} 

It  ascii -versio  edellisestt  1/ 

aputpun (c) 

char  c   ; 

t 

if  (c  ==  ?\n’) 
bdosfPUNQUT,  ’\r')  ; 

bdostPUNQUT,  c)  ; 

} 

It  palauttaa  nollasta  poikkeavan  luvun,  jos  ntpptintt  on 

painettu 

t! 

constatD 
t 

r et ur n ( bdos ( CDNST AT ) )   ; 

> 

It  lukee  aerkin  ntpptiaistiltt  ja  palauttaa  sen  tl 

getconO 

t 

return (bdos (DIRC0N,  DIRIN))  ; 

It  lukee  aerkin  aodeeai portista  tl 

getrdrO 

f 
return (bdos(RDRIH))  ; 



voidaan  tehdä  esim.  geneerinen 

terminaaliohjelma,  mm.  geneeri- 
nen KERMIT  käyttää  tätä  tek- 

niikkaa. Geneerinen  tarkoittaa, 

että  ohjelma  periaatteessa  toimii 
kaikissa  koneissa. 

Näppäimistöä  luetaan  getco- 
nilla.  Se  jää  odottamaan  kunnes 

näppämistöä  painetaan  ja  palaut- 
taa luetun  merkin.  Jos  pitää  vain 

tutkia  onko  näppäintä  painettu 
saa  sen  tietää  constat-funktiolla. 

Jos  näppäimistöä  ei  ole  painettu, 
se  palauttaa  arvon  FALSE  (eli  0), 

muuten  jonkun  nollasta  poikkea- 
van arvon. 

Huomaa  tiedoston  alussa 

#include  ”cpm.h”-lause.  Se  tar- 
koittaa, että  tiedostoon  sisällyte- 

tään käännösvaiheessa  cpm-h- 
tiedosto.  Tämä  tiedosto  on  myös 
listattu  ohessa  ja  se  sisältää  CP/ 

M-käyttöjärjestelmän  bdos-kut- 
sujen  numerot  symboleina. 

Yleensäkin  ei  pidä  koskaan 

käyttää  ohjelmakoodissa  suoria 

numeroita  vaan  symbolisia  vaki- 
oita. Ohjelmakoodin  luettavuus 

ja  siirrettävyys  säilyvät  parempi- 
na. 

Bdos  Turbosta 
käsin 
Myös  suositulla  Turbo  Pascalilla 

on  mahdollista  käyttää  bdos-kut- 

suja  pascal-ohjelmissa.  Jutun  oh- 
jelmat voidaan  erittäin  helposti 

ohjelmoida  myös  turbolla. 

C,  Modula  ja  Pascal  ovat  suku- 
laisia. C   ja  Modula  ovat  molem- 

mat modulaarisia.  Modula  on 

edelleen  kehitetty  pascalista  ja 
sisältää  monia  hienouksia.  Pasca- 

lin rajoista  on  jokaisella  varmaan 
omakohtaisia  kokemuksia. 

Seuraavassa  osassa  kerrotaan 

laajennetuista  I/O-funktioista. 
Ne  käyttävät  hyväkseen  tässä 
osassa  määriteltyjä  primitiivejä. 

Niiden  avulla  kirjoitetaan  strin- 
gejä,  luetaan  menuvalintoja  ym. 

/*Tämä  CPM.H-tiedosto  on  sisälly- 
tettävä bdos()-kutsua  käyttäviin  funk- 

tioihin. Näin  funktioita  voi  kutsua 

symbolisesti  tarvitsematta  muistaa 
kutsun  numeroa. 

Primitiiviset  1/0-funktiot  standardi  C- 

kielellä  CP/M-käyttöjärjestelmään 

f%  bdos-kutsut  (CALL  5)  1/ 

tdefine  SYSTEM  0 

tdefine  OONIN  1 

tdefine  CÖNÖUT  2 

tdefine  KORIN  3 

tdefine  PUNÖUT  4 

tdefine  LISTÖOT  5 

tdefine  BIRCON  & 

tdefine  DIRIN  Gxff 

tdefine  ÖETIÖB  7 

tdefine  SETI08  8 

tdefine  STROUT  9 

tdefine  STRIN  10 

tdefine  CÖNSTAT  il 

tdefine  VERNUN  12 

tdefine  BSKRES  13 

tdefine  B5KSEL  14 

tdefine  OPEN  15 

tdefine  CLOSE  16 

tdefine  SFIRST  17 

idefine  SNEIT  18 

tdefine  BELETE  19 

tdefine  REAOS  20 

tdefine  NRTITES  21 

tdefine  HAKE  22 

tdefine  RENAHE  23 

tdefine  L061NV  24 

tdefine  CURBSK  25 

tdefine  SETOHA  26 

tdefine  ALLABDR  27 

tdefine  NPROT  28 

tdefine  6ETRÖV  29 

tdefine  SETATTR  30 

tdefine  OSKPARHS  31 

tdefine  USER  32 

tdefine  BETUSER  Oxff 

tdefine  REAOR  33 

tdefine  NRITER  34 

tdefine  FILESIZE  35 

tdefine  SETRREC  36 

tdefine  DRVRESET  37 

tdefine  HRITERÖ  38 

Jt   FILEATRIBUUIIT   */ 

tdefine  RN  0 

tdefine  RO  1 

tdefine  DIR  2 

tdefine  SYS  3 

EERO  PAJARRE 

Tekstinkäsittelyä  Spectrumilla 

MINISANA 

5   9B  123456783012 
10  CLEAR  64767 : DIM  ai ( 100*64) : LET 

yiaxdÖO 

11  LET  u=5+PEEK  23635+256*PEEK  23 

636: FOR  s=u  TO  u+i 1 : READ  r : POK 

E   sf r : NEXT  s 12  DATA  33,0,61,17,0,253,1,246,2, 

237, 176,201 
15  RANDQMIZE  USR  (5+PEEK  23635*25 

6*PEEK  23636): POKE  23606,0: POK 

E   23607, 252:FQR  i=l  TO  6: READ 
b$:FÖR  j=0  TO  7: READ  »:PÖK£  64 
768-256+CGÖE  54*3* j, NEXT  j:N 
EXT  i 

16  DATA  "",68,0,56,4,60,68,60,0, 

"",68,0,56,68,68,68,56,0,"", 

24, 0,56, 4, 60, 68, 60,0, "",66,24 
,36, 66, 126, 66, 66,0,"", 66, 0,60 
,66, 66, 66, 60,0, "”,24,36,24, 24 

,26,126,66,0 20  LET  sk=0:LET  c 1=0: LET  yr=l:LET 

LET  x=Ös LET  y=0:F0R  r= 0   TO  9:P 

RINT  AT  r*2, Ö; PAPER  5;”  ":NEXT R: INK  8: PAPER  8 

30  PRINT  AT  0,ö;a$(Cyr-l)*64+i  TO 
( (yr ~t >*84*640) ) ; AT  21, 0;" 

";BRI6HT  1; AT  21,29;yr;B  " 
40  PRINT  AT  y,x;QV£R  1;"  ":PAUSE 

2:PRINT  AT  y,x;QVER  I;"  ":LET *=CÖDE  INKEY$:IF  «>=32  THEN  60 

TO  100 

45  IF  «=14  THEN  LET  sk=l~sk: PRINT 

AT  21,0;"  *:IF  sk=i 

THEN  PRINT  AT  21,0;*5kanditfi:B 

EEP  .1,0 

50  LET  x=x+(ffl=9)-(»=8) 
55  IF  »=6  THEN  LET  d=i-d:PQK£  2 

3658 , c 1 *8 : BEEP  .1,I0:PRINT  AT 

20,0;"  *:IF  d   TH 

EN  PRINT  AT  20,Ö;*CAPS  LQCK" 

60  LET  y=y+(»=10)-(«=ll) 65  IF  81=13  THEN  LET  x=0:LET  y=y+2 -<y-2*INT (y/2) ) 

70  IF  »07  THEN  SO  TO  80 

72  LET  a = ( y r - 1 >   *64+y *32+ x + 1 : FOR  i 

=a  TO  y«ax*64~l : IF  a*Ci)=M  "   T HEN  NEXT  i 

74  FOR  i=i  TO  yaax*64-l:IF  a$(i)< >*  ■   0R  a*ti+l)<>"  "   THEN  NEXT 

i 

76  LET  a$(a  TO  i)="  "+a$(a  TO  i): 
60  TO  30 

80  IF  «012  THEN  SO  TO  86 

82  LET  a= (y r - 1 ) *64+y *32+x + 1 ; FOR  i 

=a  TO  y«dx*&4-i": IF  a$(i)="  "   T 
HEN  NEXT  i 

83  for  i=i  TO  y»ax*64~l : IF  a$(i)< >8  H   OR  at(i+t)<>"  ■   THEN  NEXT 

i 

84  LET  a$(a  TO  i)=a$(a+l  TO  i)+n 

*:S0  TO  30 

86  IF  »04  AND  »05  THEN  60  TO  90 

87  LET  a=yr *64-63+64* INT (y/2) 

88  IF  »=4  THEN  LET  a*(a  TO  )=" 

•+a$(a  TO  ):6ö  TO  30 

89  IF  »=5  THEN  FOR  i=a  TO  a+63:IF a$(I)="  "   THEN  NEXT  i : LET  a$(a 

TO  )=a$(a+64  TO  ):SÖ  TO  30 

90  SO  TO  200 

100  IF  »>127  THEN  60  TO  300 

105  IF  sk=l  THEN  LET  »=»+26*(»=C0D 
E   "a"  QR  »=CQDE  BA"M3*(»=C0D 

E   "o"  0R  »=CQDE  *0")+ll*(»=C0D 

E   Y   0R  »=eöDE  "RO 110  PRINT  AT  y,x;CHR*  «:BEEP  .01,4 

ÖiPAUSE  2: LET  a$((yr-l)*64+y*3 
2+x+l)=CHR$  »:LET  x=x+l 

200  IF  x>31  THEN  LET  x=0:LET  y=y+l 

210  IF  x<0  THEN  LET  x=31:LET  y=y-l 
220  IF  y<ö  THEN  LET  y=0:IF  yr>l  TH 

EN  LET  yr=yr-i:6Q  TO  30 
230  IF  y>19  THEN  LET  y=y-2:IF  yr<y 

»ax-9  THEN  LET  yr=yr+l:60  TO  3 
0 

250  S0T0  40 
300  IF  »=C0DE  "AT  n   THEN  60  TO  20 

302  IF  a=CÖDE  *>=*  THEN  LET  yr=yr- 

9: LET  yr=(ABS  <yr-l)+yr+l)/2:G 
0   Tö  30 

304  IF  »=C0DE  ■   STEP  "   THEN  LET  yr 

=yr+9:L£T  yr=(-ABS  (yr-y*ax+9) 
+yr+y»ax-9)/2:60  TO  30 

310  LET  i =6+PE£K  23627+256*PE£K  23 

628 320  IF  »=C0DE  "N0T  "   THEN  PRINT  AT 

21,0; "SAVE  INPUT  LINE  f$:I F   THEN  SAVE  *V;I;f$C0 

DE  i,64*y»ax:6ö  TÖ  30 
330  IF  m=C0DE  "   STOP  "   THEN  PRINT 

AT  21,0; "L0AD  INPUT  LINE  f *:IF  f$<>""  THEN  L0AD  *V;l;f 

tCÖOE  i , 64*y«ax : 60  TO  30 
340  60  TO  40 

■   Naputellessasi  ohjelman 
koneeseesi,  ota  huomioon 
seuraavat  seikat. 

Rivin  5   loppuun  kannattaa 

antaa  käsky  ”E-mode  7”,  eli 
paperin  väri  valkoiseksi.  Il- 

man tätä  lisäystä  aiheuttaa  ri- 
ville 5   siirtyvä  konekieliosuus 

lopun  listauksen  häipymisen 

mustalla  paperille.  Toinen 

mahdollinen  käsky  on  ”E-mo- 
de  CAPS  SHIFT  7”  eli  mus- 

teen väri  valkoiseksi. 

Rivit  11  ja  12  voit  poistaa 
ensimmäisen  käyttökerran 

jälkeen,  ennenkuin  teet  lo- 
pullisen käyttökopion. 

Rivillä  88  on  64  *   SPACE. 

Rivit  320  ja  330  pitää  muut- 
taa käytettävän  tallennuslait- 
teen mukaiseksi. 

Riville  5   tulevan  konekieli- 

pätkän  tarkoituksena  on  no- 
peuttaa ohjelman  käynnistys- 

tä. Merkkigeneraattori  siirtyy 
todella  vikkelästi  uuteen 

paikkaan.  Uusi  paikka  on  tar- 
peen, jotta  skandimerkkien 

käyttö  olisi  helpompaa. 

Käyttöohjeet 

Ohjelman  käyttämä  rivinpi- 
tuus on  64  merkkiä.  Kuvaruu- 

dulla rivin  alku  osoitetaan  sil- 

lä, että  sen  ensimmäinen  kir- 
jain on  sinisellä  pohjalla.  Oh- 

jelma scrollaa  tekstiä  ruudus- 
sa ylös-  tai  alaspäin  tarpeen 

mukaan. 

Tavalliset  isot  ja  pienet  kir- 
jaimet, numerot  ja  näppäinten 

päälle  painetut  välimerkit  saa- 
daan normaalisti.  CAPS 

LOCK:in  saa  päälle  tavalli- 
seen tapaan. 

Skandinaaviset  merkit 

(Ä,Ö,Ä,ä,ö  ja  ä)  saa  käyttöön 
painamalla  yhtäaikaa  caps 

shift-  ja  symbol  shift-näppäi- 
miä.  Skandimoodissa  a:n, 

o:n,  ja  r:n  tilalla  tulostuvat  ä, 

ö   ja  ä.  Skandimoodista  pääsee 

pois  painamalla  uudestaan 
shift  näppäimiä.  Spect- 

rum+:ssa  käytetään  EX- 
TEND  MODE  näppäintä 
edellä  mainituissa  tilanteissa. 

Editointi  toiminnot  saa 

käyttöön  painamalla  caps  shif- 
t:iä  ja  numero  näppäimiä  seu- 

raavasti (suluissa  +:n  näp- 

päin): 
1   (EDIT):  Siirtää  tekstiä  ja  luo 
välilyönnin  kursorin  kohdalle. 
3   (TRUE  VIDEO):  Luo  tyhjän 

kirjoitusrivin  (2  riviä  ruudul- 
la). 

Siirtää  tekstiä  alaspäin. 

4   (INV  VIDEO):  Hävittää 
TYHJÄN  kirjoitusrivin. 

5,6,7  ja  8:  Siirtää  kursoria 
tekstissä.  Spectrum+:ssa  voi 

käyttää  kursorin  siirtonäppäi- 
miä. 

O   (DELETE):  Hävittää  kurso- 
rin osoittaman  merkin. 

Sekä  insert  että  delete  toi- 
minnot vaikuttavat  vain  yh- 

teen kappaleeseen.  Ohjelma 

pitää  kappaleen  rajana  vähin- 
tään kahta  peräkkäistä  väli- 

lyöntiä. Jos  painat  deleteä  kir- 
joittamasi tekstin  lopussa,  oh- 

jelma jumiutuu  pitkäksi  aikaa, 

pysäytä  tällöin  ohjelma  ja  jat- 
ka GOTO  20  käskyllä. 

Kun  painat  symbol  shift-  ja 
S-näppäimiä,  kysyy  ohjelma 
sinulta  millä  nimellä  haluat 

tekstisi  tallettaa  ja  suorittaa  it- 
se tallentamisen.  Teksti  lada- 

taan vastaavasti  symbol  shift- 

ja  A-näppäimiä  painamalla. 
Painamalla  symbol  shift-I, 

pääset  tekstin  alkuun.  S-shift 
E:llä  pääset  tekstissä  ruutu 
kerrallaan  taaksepäin  ja  s- 
shift  D:llä  eteenpäin. 

Ohjelmaan  voit  helposti  it- 
se lisätä  ominaisuuksia,  kun- 

han vain  a$  säilyy  ensimmäi- 

seksi käytettynä  tai  määritel- 
tynä muuttujana. 



-SEK- 

Musta  Pörssi  toi  Amerikan  Ihme' 

Omenat  jokapojan  ulottuville.  Nyt 

on  sinullakin  mahdollisuus  liittyä  bitti' 
nikkareiden  eliittiluokkaan. 

Kouluhallituksen  suosittelema 

henkilökohtainen  tietokone  huippu' 
edulliseen  Pörssihintaan.  Eniten  ohjeh 

mia,  hyötyohjelmia  ja  pelejä.  Maksimi' 
muisti  128  Ktavua.  Kannettava. 

Sisäänrakennettu  levyasema.  40/80 
merkkiä.  Maailmankuulu  monitori, 

jossa  selkeä  ja  silmäystävällinen  viher- 
fosforinäyttö.  16  värin  grafiikka. 

5   oktaavia.  Ja  joukko  muita  ominai' 
suuksia,  mm.  suomenkielinen  Apple 

Works' ohjelmisto  ja  täydellinen 

peliohjelmista. 

Apple*  He 

(sis.  keskusyksikön  ja  peliohjelmiston) 

MUSTA  PÖRSSI 
SIELLÄ  ON  TIETOA 

KAUTTA  MAAN 



MARTIN  VERMEER 

H   Viikko,  pari  sitten  lueske- 
lin  Suomen  iltalehdistöstä 

professori  Erno  Rubikin  haas- 
tattelua. Unkarilaisprofessori, 

kuuluisan  kuutiopelin  keksijä, 
esitti  tuoreen  keksintönsä, 

pelin  nimeltä  ”Magic”. 
Minulla  on  ollut  kokeiltavi- 

na nämä  taikaneliöt  ja  minusta 

sen  perusidea  on  aivan  sama 

kuin  kuutiopelin.  Vain  kuuti- 
on viehättävä  yksinkertaisuus 

puuttuu. 
Tulin  miettineeksi  voisiko 

samanlaisen  pelin  tehdä  myös 

VV Command : 
>55 54 53 52 51 50 

45 

44 

43 

42 41 

40 

35 34 33 

32 

31 

30 

25 

24 23 

22 21 

20 
15 

14 13 12 11 10 

05 

04 03 

02 01 00 

***  T   0   P   0   S   ***  (c)  1986  Martin  Vermeer 

Put  the  numbers  in  the  right  order. 

Use  8   2   6   4   to  move  pointers,  and  E   X   S   D   to  shift  rows  or  columns. 
C   =   Check  for  Success.  Good  Luck!!! 

MAGIC 
MIKROLLE 

tietokoneelle?  Siinä  tapauk- 
sessa sen  on  tietenkin  oltava 

kaksiulotteinen.  Toisaalta  tie- 
tokonemalli mahdollistaisi 

paljon  monipuolisempia  käsit- telyominaisuuksia, erityisesti 

topologian  kannalta. 
Tason  topologia  voitaisiin 

PR06RAM  toposCinput f   output); 
VAR 

size,  x,  y,  p,  q,  i,  j,  templ f   temp2:  integer; 
success:  boolean; 

u,  v:  ARRAY  10.. 15,  0. - 153  OF  integer; 
as:  char; 

PROCEDURE  gotoxy (>;,  y:  integer); 
BEGIN 

wnte(chr(27),'I',  (x+1 ) : 1 , T ; ' f   (y+l):l,  'H'); END; 

PROCEDURE  kir joitaruuduke(x,  y:  integer); 
VAR 

uu,vv:  integer; 
BEGIN 

gotoxy <x  +   1,  3   #   y   +   1); 
uu  :=  ulx,  y 3 ; 

vv  :=  vCx,  y]; 

if  uuCIÖ  then  uu  :=  uu  +   48  else  uu  :=  uu  +   55; 
if  vv< 10  then  vv  :=  vv  +   48  else  vv  :=  vv  *   55; 
write(chr (uu),  chr(vv)); 

END; 

PROCEDURE  kir joitar i vi (x:  integer); 
VAR 

y:  integer; 
BEGIN 

FOR  y   :=  0   TO  size  D0 
kir  joi fcar uuduke( x ,   y); 

END; 

PROCEDURE  kir joitalauta; 
VAR 

x:  integer; 
BEGIN 

FOR  x   :=  0   TO  size  D0 

kirjoi tar i vi (x) ; END; 

PROCEDURE  kir joi  tapaista (y:  integer); 
VAR 

x:  integer; 

BEGIN 

FOR  x   :=  0   TO  size  D0 

kirjoi taruuduke(x,  y); END; 

PROCEDURE  tarkistatulos; 
VAR 

p,q:  integer; 
BEGIN 

success  :=  true; 

FOR  p   :=  0   TO  size  D0 

FOR  q   :=  Ö   TO  size  DQ 
IF  (ulp,  qJ  O   p)  OR  (vip,  ql  O   q)  THEN 

END; 

PROCEDURE  pyyhinaytto; 
BEGIN 

wr ite(chr(27),  'I2JM; 
END; 

PROCEDURE  kir joitanuolet (i ,   .j:  integer); 
BEGIN 

gotoxy ( (i  +   1),  0); 
vrite(MM; 

gotoxy(0,  3   *   j   +   i); 

vrite('VVM; 

END; 

BEGIN 

size  : -   -   1; 
WHIL£  (size  >   15)  OR  (size  <   0)  D0 

BEGIN 

yriteln(chr(7),  'Board  Size?'); readln(size); 

size  :-  size  -   1; 

END; 

pyyhinaytto; 
FOR  i   :=  1   TO  17  D0 wr i tein; 

wr  i   tel  n   ( ,   ***  T   0   P   0   S   ***  (c)  1986  Martin  VerineerM; vritein; 

wr i tein (y  Put  the  numbers  in  the  right  order . f ) ; 
vriteln( 

1   Use  8   2   6   4   to  move  pointers,  and  E   X   S   D   to  shift 

rows  or  columns. ' 

); 

wr i t   el  n ( y   C   =   Check  for  Success.  Good  Luc  k ! ? ! J ) ; 
FOR  x   :=  0   TO  size  D0 

FOR  y   :=  0   TO  size  D0 
BEGIN 

ulx,  yl  :=  size  -   x; 
vCx,  yl  :=  size  -   y; 

END; 

kir joitalauta; 
kir joitanuolet (0,  0); i   :=  0; 

j   :=  0; UHILE  N0T  success  D0 
BEGIN 

gotoxy (0,50); 

vrite(’Co«mand:’); read(as); 

gotoxy ( (i  +   1),  0); 

write(’  ’); 
gotoxy (0,  3   *   j   +   1); 

vrite('  ’); 
IF  as  =   '8'  THEN 

IF  i   >   0   THEN 

i   :=  i   -   1; 

IF  as  =   ’2’  THEN 
IF  i   <   size  THEN 

i   :   =   i   +   I ; 

IF  as  =   ’4’  THEN 

IF  j   >   0   THEN 
j   •=  j   -   i; 

IF  as  =   THEN 

IF  j   <   size  THEN 

j   :=  j   + 1; kir joitanuolet (i ,   j); 

IF  (as  =   'E')  or  (as  =   'e’)  THEN 
BEGIN 
teapl  :=  uCO,  j 3 j 

te#p2  :=  vIO,  jlj 

FOR  p   :=  1   TO  size  DQ BEGIN 

uCp  -   1,  jl  :=  uCp,  jl; 
vip  -   1,  j]  :=  vip,  j]; 

END; 

uisi ze,  jl  :=  t empi ; 

vlsize,  jl  :=  teiap2; 
kir joi  tapaista! j); 

END; 

IF  (as  =   'XM  or  (as  =   'xM  THEN 
BEGIN 
templ  :=  utsize,  jl; 

temp2  :=  vlsize,  jl; 

FOR  p   :=  size  -•  1   DÖNNT0  0   D0 
BEGIN 
utp  +   1,  jl  :=  utp,  jl; 

vip  +   1,  jl  :=  vip,  jl; 

END; 

utO,  jl  :=  templ; 
vIO,  jl  :=  temp2; 
kir joi  tapaista! j) ; 

END; 

IF  (as  =   ’Sf)  or  (as  =   'sM  THEN 

8E6IN templ  :=  uti,  01; 

temp2  :=  vli,  01; 

FOR  p   :=  1   TO  size  Dö BEGIN 

uli,  p   -   13  :=  uli,  pl; 

vli,  p   -   13  :=  yli,  pl; 

END; 

uli,  size!  ;=  templ; 

vli,  size!  :=  temp2; 

kir  joi t ar i vi ( i ) ; 

END; 

IF  (as  =   'DM  or  (as  =   'dM  THEN 
BEGIN 
templ  :=  uti,  sizel; 

temp2  :=  vli,  sizel; 

FOR  p   :=  size  -   1   DQNNT0  0   D0 BEGIN 

uli,  p   +   13  :=  uti,  pl; 
vli,  p   *   13  :=  vCi,  pl; 

END; 

uli,  03  :=  templ; 
vli,  03  :=  temp2; 
kir joi tar i vi (i ) ; 

END; 

IF  (as  =   'CM  or  (as  =   'cM  THEN 
BEGIN 
tarkistatulos; 

vrite(chr(7)); 

IF  success  THEN 

BEGIN 

pyyhinaytto; 
gotoxy (8,  8); 

write(chr(27),  'I5;7mM; 

vri tein ( ' C0NGRATULAT I0NS 1 M ; 

write(chr (27) ,   ' löm' ,chr (7)) ; 

END; 

END; 

END;  (   vhile  no  success  ) 
write(chr (7),chr (7),chr(7),chr (7) 

c   hr (7)); 

END. 

korvata  esim.  toruksen  eli  au- 
ton sisärenkaan  topologialla: 

neliön  ylä-  ja  alareunat  ja  sen 

vasen  ja  oikea  reuna  voitaisiin 

yhdistää,  mikä  mekaanisella 
esineellä  ei  koskaan  onnistui- 

si. Näin  syntyi  oheinen  peli, 

TOPOS.  Se  on  laadittu  stan- 
dardi-Pascalilla,  joten  sitä  voi 

käyttää  monilla  eri  koneilla. 

Kuitenkin  käytetty  kursorin- 
ohjaus  on  VTlOO-tyyppinen 

mutta  sen  voi  korjata.  Ohjel- 
ma on  todettu  toimivaksi 

PDP1 1   -koneella,  jolla  on 

Oregon  Softwaren  Pascal-2. Kuvaruutuun  ilmestyy  ne- 

liö, jossa  on  kaksinumeroisia 
lukuja.  Luvut  ovat  väärässä 

(päinvastaisessa)  järjestykses- 
sä: OO  on  oikeassa  alanurkas- 

sa, korkein  numero  vasem- 
massa ylänurkassa.  Tehtäväsi 

on  järjestää  ne  oikein,  siis  OO 
vasempaan  ylänurkkaan  jne. 

Neliön  reunassa  (ks.  ohei- nen kuvaruutudumppi)  näkyy 

kaksi  nuolta,  joita  voit  liikut- 
taa painamalla  näppäimiä  8, 

4,  6   ja  2   numerolohkossa. 
Kun  olet  asettanut  vaaka-  tai 

pystynuolen  oikein,  voit  siir- tää riviä  tai  palstaa  painamalla 
”WordStar-näppäimiä”  E,  S, 

D   tai  X   (shiftiä  ei  tarvita). 

Valitettavasti  näiden  ko- 
mentonäppäinten jälkeen  on 

aina  painettava  RETURN  tai 

ENTER,  koska  standardi-Pas- 
cal  kaipaa  mahdollisuutta  lu- 

kea yksittäisiä  merkkejä  näp- 
päimistöltä (kuten  basicissa 

INKEY$  -funktio).  Muutaman 

komentokirjaimen  voi  kuiten- 

kin antaa  peräkkäin  ennen  re- 
turnin  painamista,  mikä  jon- 

kin verran  helpottaa  tilannet- 
ta. 

Tämä  peli  antaa  aihetta  teo- reettiseen pohdiskeluun. 
Olen  onnistunut  ratkaisemaan 

tehtävän  2x2,  3x3  ja  4   X 
4   -kokoisille  neliöille;  oikea 

ratkaisu  tarkistetaan  paina- 

malla C   ja  RETURN. 
En  kuitenkaan  onnistunut 

ratkaisemaan  5x5  -neliötä, 

mutta  uskon  sen  olevan  mah- 
dollista. 

Onko  olemassa  MATE- 
MAATTISTA todistusta  siitä, 

että  yleisessä  tapauksessa  rat- kaisu on  olemassa?  Ja  lisäksi, 

onka  ratkaisu  aina  olemassa 

jos  alkutilanne  on  täysin  um- 

pimähkäinen asetelma? 
Todistukset  voi  lähettää 

PRINTIN  osoitteeseen: 
PRINTTI,  A-Lehdet  Oy 
PL  110 
00811  Helsinki 

ja  mainitse  kuoressa  ”TO- 

POS-kilpailu”. 
Oikeiden  todistusten  kes- 

ken (jos  todistusta  ylipäänsä 

löytyy)  arvomme  pienen  pal- kinnon. 
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TIETOJA  ZX- KERHOSTA 
■   ZX-kerho  sai  alkunsa  loppu- 

vuodesta 1981,  mutta  varsinai- 
nen toiminta  alkoi  loppukesällä 

1982,  jolloin  julkaisimme  ensim- 
mäisen kerholehden.  Kerho  on 

keskittynyt  Sinclairin  valmista- 
miin kotimikroihin. 

Nykyinen  konekanta  on  valta- 
osaltaan Spectrumin  eri  malleja. 

Myös  ZX8  lisiä  löytyy  varmasti 

monen  harrastajan  hyllyltä,  vaik- 
kakin niiden  käyttö  taitaa  olla 

melko  vähäistä.  Joitain  QL:n 

omistajiakin  on  liittynyt  jouk- 
koomme. 

Keväällä  1986  tapahtuneen 

yrityskaupan  vaikutuksista  kone- 
kantaan, ei  vielä  ole  juuri  min- 

käänlaista tietoa. 

Kerhon  perustava  kokous  pi- 
dettiin Tampereella  20.11.1982. 

Tässä  tilaisuudessa  hyväksyim- 
me kerholle  säännöt,  päätimme 

jäsenmaksusta  ja  pohjustimme 
tulevaa  toimintaa.  Kerhomme 

toiminnan  keskipisteenä  on  tois- 
taiseksi ollut  jäsenlehti  SILPPU. 

Vuosina  1985  ja  1986  ovat  jäse- 

net saaneet  myös  PRINTTI-leh- 
den. 

Vuoden  1987  tilanne  on  vielä 

auki,  koska  toiminnan  jatkami- 
nen ennallaan  vaatii  huomattavaa 

jäsenmaksun  korotusta.  Toivom- 
me jäsenten  lähettävän  runsaasti 

aineistoa,  jonka  voimme  julkais- 
ta laitteiden  tehokkaan  lehtien 

palstoilla.  Näin  voimme  parhai- 
ten edesauttaa  laitteiden  tehok- 
kaan käytön  oppimista. 

Nykyisin  on  Silpun  sivumäärä 
n.  10-16  kooltaan  A5.  Lehti  il- 

mestyy kuusi  kertaa  vuodessa. 
Jäsenet  voivat  lähettää  lehteen 

pieniä  ilmoituksia.  Niistä  emme 
peri  maksua,  mutta  pidätämme 

oikeuden  puuttua  ilmoitusten  si- 
sältöön, jos  aihetta  on. 

Kerhomme  talous  perustuu 

toistaiseksi  lähes  yksinomaan  jä- 
senmaksuihin, mutta  otamme  kii- 

tollisina vastaan  myös  muunkin- 
laiset toimintamme  tukemiset. 

Noin  vuosi  sitten  kehitettiin 

kerhon  piirissä  modeemiliitäntä 

ja  pääteohjelma,  joiden  avulla 

pääsee  Spectrumilla  kurkistele- 
maan boxien  tarjontaa.  Liitännän 

ja  ohjelman  hinta  on  yhteensä 
200  mk. 

Varsinaisia  kokoontumisia 

kerholla  on  vain  keväällä  ja  syk- 

syllä olevat  vuosikokoukset.  Näi- 
hin kokouksiin  on  jokaisella  ker- 

holaisella oikeus  osallistua. 

Muutakin  toimintaa  voitaisiin  eh- 

kä järjestää,  mutta  ainakin  tois- 
taiseksi on  ollut  ideoista  ja  vetä- 

jistä kiinni. 
Jos  sinusta  nyt  tuntuu,  että  toi- 

mintamme kiinnostaa  jatkossa- 

kin, palauta  oheinen  ilmoittautu- 
miskaavake huolellisesti  täytet- 

tynä. 
Terveisin  ZX-Kerho  ry 
Kalevi  Hämäläinen 
Siltakatu  9   A   8 
33100  Tampere 

Puh.  (931)34238  ilt. 
Kerhon  tilinumero 

PSP  TA  3456  49-9 

Nimi:  _ 

Osoite:  _ 

Puhelin:  koti  (   )_ 

lyö  ( — )       

Ammatti:   

Henkilötunnus:   

Käyttämäni  ohjelmointikielet:  _ 

Teen  ohjelmia:  vähän   kohtalaisesti   paljon  _ 

Seuraavantyyppiset  ohjelmat  kiinnostavat  eniten:   

.   en  tee  _ 

(Kirjoita  selvästi) 
★   Omistamani  laitteet: 

★ 

★   ZX81  (_)  Spectrum  (_)  Sp+  (_) 

★ 

★   QL,  engl.  (   )   suomi.  (   ) 
★ 
★   Spectrum  128  (+2)  (_) 

★ 

★   Lisälaitteet:   

★ 

★     

★ 

★     

Seuraavia  aiheita  haluaisin  käsiteltävän  kerhojulkaisuissa:  _ 

Haluan  liittyä  ZX-Kerho  ry:n  jäseneksi.  Sitoudun  maksamaan  vuosittaisen  jäsenmaksun.  Kerhosta  eroamiseni  ilmoitan  kirjallisesti 

johiokunnaiie.  jäsenetuna  saan  kerhoiehden.  Osallistun  kerhon  toimintaan  mahdollisuuksien  mukaan. 

      Päiväys:   /   1 9   Paikka:   

Allekirjoitus:  _ 

Ilmoittautumismaksu  maksetaan  ensimmäisen  jäsenmaksun  yhteydessä. 

Tämä  kaavake  palautetaan  osoiteella:  Kalevi  Hämäläinen  Siltakatu  9   A   8   33100  Tampere 

KERHON 
PELIMESTARIT 
■   Jo  neljännen  kerran  järjestet- 

tiin jäsenille  pelikilpailu,  jossa 
oli  jaossa  kerhon  pelimestaruus 

kolmessa  eri  pelissä:  C-64  Pit- 

stop-II,  David’s  Midnight  Magic 
ja  VIC-20  Omega  Race 

Pitstop-II-peli  käytiin  eräänlai- 
sena cup-kilpailuna.  Erityisen 

näyttäväksi  peli  muodostui  pai- 
kalle hankitun  suurkuvaprojekto- 

rin  ansiosta,  sillä  sen  kuvan  koko 

n.  1,5  X   1,2  m   mahdollisti  kil- 

pailun seuraamisen  myös  ei  pe- 
taaville läsnäolijoille.  Muissa  kil- 

pailuissa pelaajilla  oli  kaksi  kil- 
pailuyritystä. 

Peli  petattiin  kolmikierroksi- 
sena Hockenheimin  radalta,  aina 

kaksi  kilpailijaa  keskenään  cup- 
luonteisena,  jossa  aina  kahdesta 
häviöstä  putosi  jatkosta. 

Neljä  parasta  sijaa  ratkaistiin 
siten,  että  häviöttä  olleet  kaksi 

parasta  ratkaisivat  sijat  1   ja  2   se- 
kä sijat  3   ja  4   ratkaisivat  häviäjä- 

lohkon  kaksi  parasta.  Tällä  kertaa 
aikaa  tullut  kiusaamaan  vaan  sitä 

jäi  vähän  ylikin.  Kolme  parasta 
olivat: 

1 .   Thusberg  Miko 
2.  Salmi  Tommi 
3.  Martikainen  Juha 

Osallistujia  16. 

PavicTs  Midnight 

Magic 
Toisena  pelinä  oli  peliluolissa  tu- 

tumpi flipperipeli. 
1 .   Martikainen  Juha  229  560 

2.  Mäenpää  Jarmo  229  220 
3.  Thusberg  Miko  229  050 
4.  Siekkinen  Pauli  217  710 

5.  Haapa- aho  Juhani  196  080 

6.  Lahtinen  Jukka  192  284 

Osallistujia  21 . 

Omega  Race   

Alunperin  piti  pelinä  olla  Grid- 
runner,  mutta  kun  se  ei  toiminut, 

otettiin  varapelinä  mukana  ollut 

Omega  Race  käyttöön. 
1.  Vuori  Juhani  132  200 

2.  Haapa-aho  Juhani  91  800 
3.  Pohjola  Juha  89  100 
4.  Nopanen  Sami  82  200 
5.  Riekki  Mauno  66  450 
6.  Uski  Juha  64  450 

Osallistujia  16. 

Kunkin  kilpailun  kolme  paras- 
ta palkittiin.  Palkintoina  oli  mm. 

Commodore-kantokasseja,  Com- 

modore-pöytäkelloja,  2   lukollista 
diskettien  säilytyskoteloa  sekä 

diskettipakkauksia  ja  pelejä  dis- 
ketteinä ja  moduuleina.  Osan 

palkinnoista  oli  lahjoittanut  PCI- 
DATA  Vaasasta. 

Lisäksi  arvottiin  kaikkien  ei 

palkittujen  osallistujien  kesken 

kolme  lohdutuspalkintoa.  Onne- 
tar valitsi  Miko  Thusbergin,  Sa- 
mi Nopasen  ja  Mauno  Riekin. 
Onnittelumme  tämän  kertaisil- 

le  voittajille.  Ensi  vuonna  sitten 

taas  uudet  pelit  ja  uudet  palkin- 
not. 

Osoiteasiat   

ja  kyselyt 
Kaikki  osoitteen  muutokset  on 

tehtävä  kirjeitse  sekä  kerholle, 

että  Printtiin  silloin,  kun  saat  leh- 
tesi kerhon  kautta. 

Kaikki  kyselyt,  valitukset 

yms.,  jotka  koskevat  kerhon  toi- 
mintaa jne.,  on  lähetettävä  ker- 

hon osoitteeseen. 

Sypterm  ll:n   
lähdekoodi 
Kerholta  on  saatavissa  Sypterm 

II-ohjelman  lähdekoodi  levyk- 
keellä. Menettely  on  sama  kuin 

PD-levykkeiden  tilaamisessa 
(ks.  Printti  18). 

commodore 

Commodore  Mikroharrastajat  ry. 
Pl  18 

00241  HELSINKI 

Commodore-Mikroharrastajat  ry.  on 

toimittajista  riippumaton  Commodo- 
re-käyttäjäkerho,  joka  on  tarkoitettu 
kaikkien  Commodore-tietokoneista 
kiinnostuneiden  kerhoksi. 

Jäsenmäärämme  on  tällä  hetkellä 

yli  1000  maksanutta  jäsentä. 

JÄSENMAKSUT  V.  1987: 

90  mk  (sisältää  PRINTTMehden  vuo- 
sikerran) 

30  mk  Jo  PRINTTMehden  muutoin 

tilanneille  (tilaajatunnus  ilmoitetta- 

va) 

Molemmissa  tapauksissa  mahdolli- 
nen VAXI:n  käyttöoikeus  sovittava 

PRINTTMehden  kanssa  erikseen. 

TOIMIHENKILÖT  1986: 

Puheenjohtaja  Matti  Nikkanen 
Taloudenhoitaja  Mauri  Robertsson 
Jäsenet  Raimo  Helander 

Juha  Tanner 

Seppo  Uusitalo Lea  Viljanen 

Jäseneksi  kerhoon  voi  liittyä  hel- 
poimmin maksamalla  jäsenmaksu 

postisiirtotilille  3102  23-5  ja  ilmoit- 
tamalla maksulapussa  ainakin  seu- 

raavat  tiedot: 

-   nimi  ja  osoite 

-   syntymäaika -   ammatti 

-   sekä  mielellään  tiedot  käytettävis- 
sä olevasta  tietokonelaitteistosta. 

KERHOT  KOKOONTUVAT 
"ällä  palstalla  julkaistaan  PRINTIN  kerholehdekseen  valinneiden  käyttäjäkerhojen kokoontumisilmoituksia  veloituksetta.  Ilmoitukset  on  toimitettava  hyvissä  ajoin,  jotta  ne 
ehtisivät  ennen  kokoontumispäivää  ilmestyvään  numeroon.    ___ 

AATAK 
Atari  XL/XE-kerho  kokoontuu 
lauantaina  13.12.1986  klo  13.00 

Pitäjänmäellä,  Atomitta  5   C   3. 
kerros. 

commodore 

13.12.86  Pikkujoulu,  aiheena  te- 
lekommunikoinnin  perusteet  (klo 
15.30-19.00  iso  sali) 

Kaikki  kokoukset  ovat  nuori- 
soasiankeskuksen  kerhotiloissa 

Hietaniemenkatu  9,  Helsinki 

Kevään  1987  kokoukset: 

Kerhon  normaalit  kuukausiko- 

koukset: (klo  15.30-19.00  iso  sa- 
li) 17.01,  14.02  Vuosikokous, 

14.03,  11.04, 16.05. 
SIG-työryhmät:  (klo 

14.00-17.00  huone  208) 

Telekommunikointi/Boxit: 

24.01.07.03.04.04. 

Ohjelmointi:  31.01,  21.03, 
25.04. 

Animaatio/Grafiikka/Musiikki: 
07.02,28.03,09.05. 

Dragon-konekielikurssi  2 

ASSEMBLERIT 
■   Alimman  tason  käännetty  kieli 

on  assembleri  eli  "symbolinen 
konekieli".  Tämä  kieli  on  täysin 

koneriippuvainen:  jokainen  as- 
semblerikäsky  vastaa  yhtä  ja  vain 

yhtä  prosessorikäskyä,  ja  näin 
puhutaan  koneen  prosessorille 
sen  omalta  kielellä.  Assembleri- 

ohjelma  on  äärimmäisen  teho- 
kas, se  osaa  tehdä  kaiken  mitä 

kone  ylipäätänsä  pystyy  teke- 
mään. 

Kaikkiin  suosittuihin  mikrotie- 
tokoneihin  on  saatavissa  hyviä 

symbolisia  konekielikääntäjiä 

jotka  helpottavat  huomattavasti 

konekielisten  ohjelmien  laatimi- 
nen. Myös  Dragonille  niitä  saa 

eri  lähteistä,  esim.: 

ALLDREAM  editori,  as- 

sembleri, dissassembleri  ja  ko- 
nekielimonitori;  hinta  kasetti 

12.95  puntaa,  levy  19.95,  ROM- kotelo  24.95.  Lisää  1.00  punta 

postituskuluja.  Grosvenor  Soft- ware 2   Beacon  Close,  Seaford, 

East  Sussex  BN25  2JZ  Puh. 
990  44  323  893378. 

DASM/DEMON  ROM-mo 

duuli;  14.95  puntaa  +   2.00  pun- 
taa postituskuluja.  Compusense 

Ltd  PO  Box  160,  Palmers  Green 
London  N13  5XA  Puh. 
990  44  1   882  0681/6936 

CO-RES  editor-assembler  ta- 

pe;  17.35  puntaa  +   2.00  puntaa 
postituskuluja.  Microdeal  PO 
Box  68,  St.  Austell,  Cornwall 
Puh.  990  44  726  68020 

Myös  OS9-  ja  FLEX-käyttöjär- 
jestelmille  saa  erittäin  hyviä  as- 
semblereita,  jotka  kuitenkin  on 

tarkoitettu  käytettäviksi  ko.  jär- 

jestelmän yhteydessä.  Yllämai- 
nitut assemblerit  toimivat  jo  ka- 

settinauhurilta varustetulta  Dra- 

gon-32:lla,  sisältävät  tekstiedito- 

rin ja  näin  mahdollistavat  "kone- kieleen" tutustumisen  jo  perus- 

kokoonpanolta. 

DREAM-   

assembleri 
Olen  itse  käyttänyt  melko  paljon 

DREAM-assembleria  ja  koska  se 

lienee  Suomessa  suosituin,  ker- 
ron täällä  vähän  enemmän  sen 

ominaisuuksista. 
Ennen  DREAMin  lataamista 

täytyy  varata  riittävästi  tilaa  käyt- tämällä CLEAR-käskyä: 
CLEAR  200, 15000  (ENTER) 

Tämän  jälkeen  ladataan  ohjel- 
maa kasetilta  CLOADM-komen- 

nolla.  Ohjelmaa  käynnistetään 
EXEC-komennolla,  joka  kysyy 

ensin: 

OLD  TEXT? 

Vastaan  tähän  "N"  (siis:  sinulta 
ei  ole  tekstiä  muistissa)  jonka  jäl- 

keen pääset  tekstieditoriin. 
DREAM  koostuu  kahdesta 

osasta,  editorista  ja  assembleris- 

ta. Editori  on  aivan  tavallinen 
teksti-editori;  sitä  voisit  jopa 

käyttää  kirjeen  kirjoittamiseksi 
Maija-tädille.  Editori  käyttää 

tekstitaulukkoa  koneen  muistis- 
sa. Assembleri  toisaalta  lukee  tä- 

män tekstitiedoston  ja  kääntää  si- 
tä konekieleksi.  Konekieliä  kir- 

joitetaan eri  muistialueeseen  va- ratussa tilassa. 

Tämän  järjestelmän  etuna  on, 
ettei  välttämättä  tarvita  levyase- 

maa. Sekä  lähdekoodi  että  kään- 

netty koodi  on  koko  ajan  muistis- 
sa. Tietysti,  jos  ohjelmassa  on 

virhe,  voi  koko  kone  seota,  joten 

kannattaa  siirtää  lähdekoodit  nau- 
halle hyvissä  ajoin. 

Editori  ymmärtää  seuraavat 
komennot: 

SHIFT  +   ylös/alas:  Kuvaruudul- 
linen ylös/alas 

SHIFT  +   <   — :   Poistaa  merkin 
SHIFT  H — >:  Lisää  välilyönnin 
SHIFT  +   SPACE:  Seuraavaan 

tabulaattoreistaan 

BREAK  Q   ENTER:  Pataa  basi- cille.  Assemblyn  jälkeen:  pataa 

DREAM-editorille. 
BREAK  I   ENTER:  Lisää  tyhjän 

rivin  väliin 
BREAK  D   ENTER:  Poistaa  rivin 

BREAK  F/merkkijono/ENTER: 

Etsii  "merkkojono" 
BREAK  C/mjyksi/mjkaksi/EN- 

TER:  Muuttaa  "mjyksi"  "mjkak- 

si":ksi 

SHIFT  +   ENTER:  Toistaa  vii- 
meisen etsimis-  tai  korvausko- 

mennon 

BREAK  S   tiednimi  ENTER:  tal- 
lentaa lähdekoodin  kasetille  ni- 

mellä "tiednimi”  (kork.  8   merk- 

kiä) 

BREAK  L   tiednimi  ENTER:  la- 
taa lähdetiedoston  takaisin  muis- 

tiin 

BREAK  P   numero  ENTER:  print- 
taa  (numero)  riviä.  Assemblyn 

jälkeen:  printtaa  assemblylistaus 
BREAK  A   ENTER:  Käynnistää 
käännöksen  (assemblyn) 

BREAK  B   ENTER:  kääntää  hi- taasti 

PRINT  X   ENTER:  käynnistää 

käännetyn  ohjelman  (objektikoo- 

din) 

Näemme,  että  DREAMin  edi- 
tori on  hyvin  tavallinen  editori. 

Täytyy  mainita  että  DRE- AMissä  on  yksi  ärsyttävä  bugi:  se 

ei  osaa  ladata  tiedostoja  tavalli- 

selta nauhurilta.  Syy  on  että  "lea- 
deri"  jokaisen  tietueen  edessä  on 

liian  lyhyt,  ja  se  korjataan  seu- raavalla  tavalta: 

(1)  lataa  DREAM  normaalisti; 

(2)  kirjoita  POKE  29788,215: POKE  29789,145; 

(3)  tallenna  ohjelma  kasetille: 
CSAVEM  "DREAM",  27776, 
32767,27776. 

Harjoituksena  voisit  näppäillä 
sisään  oheisen  ohjelman  editorin 
avulta: 

DRAGON 

Dragon  Users’  Club 
Punahilkantie  4   B 14 

00820  Helsinki 

Klubin  tarkoituksena  on  tukea  Suo- 
men Dragon-tietokonekäyttäjiä  ja 

valvoa  heidän  etujaan.  Jäseniksi  voi- 
vat liittyä  kaikki  Dragon-koneesta 

kiinnostuneet. 

Klubi  on  maahantuojasta  riippu- 
maton. 

Jäsenmaksu  on  80  mk  vuodessa  ja 

sisältää  PRINTTMehden  vuositilauk- 
sen. Puolen  vuoden  jäsenmaksu  on 

40  mk.  Liittymismaksuna  peritään  20 
mk.  Liittyminen  käy  helpoimmin 

maksamalla  jäsenmaksu  postipank- 
kitililie  62467-7.  Ilmoita  ainakin 

seuraavat  tiedot: 

-   Nimi 

-   Osoite 

Lisäksi  olisi  kiva  jos  kertoisit  pos- 

tisiirron kääntöpuolella  ikäsi,  am- 

mattisi, käytössäsi  olevan  kokoonpa- 
non ja  erityiskiinnostuksiasi. 

Yhteyshenkilö  (ja  kaikenlaisia  ky- 
symyksiä) Martin  Vermeer  puh.  (90)- 781  508  (k)  tai  410  433  (t). 

LDX  $0400  ;   numero  $400  lada- taan X-rekisteriin 
LDB  ’*  ;   "*"-merkin  arvo  lada- 

taan B-rekisteriin 

LOOP  STB  ,X+  ;   tallentaa  B- 
rekisterin  sisältö  X-rek:n 

;   sisältämään  osoitteeseen  ja  ko- hottaa X:ssä 

;   oleva  osoite-arvo CMPX  $0600  ;   onko  X:llä  jo  arvo 

$600? 
BLO  LOOP  ;   jos  vielä  alhaisem- 

pi, hypä  LOOPiin 

* 

*   (joten  pystymme  näkemään 
mitä  tapahtuu!) 
* 

HANG  JSR  $8006  ;   odota  kunnes 

BEQ  WATT  ;   näppäintä  paine- taan 

RTS  ;   takaisin  kutsuvaan  ohjel- 
maan (DREAMiin) 

Kirjoita  tämä  sisään  ja  anna 
komento  BREAK  A   ENTER 

(käynnistä  assembly)  ja  odota, 
kunnes  suoritus  loppuu.  Jos  tulee 

virheilmoitus,  sinun  on  korjatta- 
va lähdetiedosto  editorin  avulta. 

Kun  assembly  on  onnistunut, 

voit  'käynnistää  sen  kirjoittamalta 
BREAK  X   ENTER  (eXecute). 
Näet,  kuinka  kuvaruutu  täyttyy 

tähdillä.  Painamalta  jotakin  näp- 
päintä voit  palata  DREAMiin  ja 

editorissa  olevaan  tekstiin. 
Ylläolevassa  lähdetekstissä  on 

varmaan  hyvin  paljon  jäänyt  epä- 

selväksi, mikäli  et  ennen  ole  op- 

pinut minkään  koneen  konekiel- 
tä. Heksadesimaalinen  numero- 

järjestelmä,  käskykanta,  osoitus- moodit  -   kaikki  asiat  jotka  ovat 

vielä  selittämättä,  mutta  älä  huo- 
lehdi. Jatkossa  asiat  selkenevät. 

MARTIN  VERMEER 

> 
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MUUTOKSIA 
OHJELMAKIRJASTOON 

■   Ohjelmakirjaston  toimintaan 
tulee  hiukan  muutoksia.  Olen 

katsonut  parhaaksi  ryhtyä  toimit- 
tamaan ohjelmat  tästä  lähtien  val- 
miiksi kasetille  tallennettuina. 

Näin  ohjelmien  toimittaminen 

käy  helpommin  ja  se  tulee  ohjel- 
mien tilaajalle  hiukan  halvem- 

maksikin, kun  kaksinkertainen 

postimaksu  säästyy.  Eikä  rahoja 
tarvitse  enää  panna  hankalasti 
kuoreen. 

Ohjelmat  voi  tilata  merkitse- 
mällä oheiseen  kaavakkeeseen, 

kumman  ohjelmapaketin  tilaa  ja 

postittamalla  sen  kuoressa  osoit- 
teseen: 
Jukka  Wallenius 
Keinutie  8   G   41 

00940  Helsinki 

Niiden,  jotka  ovat  jo  aiemmin 

tilanneet  ohjelmakirjaston  ohjel- 
mia ja  olisivat  nyt  kiinnostuneita 

uusista  ohjelmista,  ei  tarvitse 
kuitenkaan  tilata  uudestaan  koko 

ohjelmapakettia.  He  voivat  tilata 

uusia  ohjelmia  hintaan  2   mk  kap- 

pale lähettämällä  samaan  osoit- 
teeseen kuoressa  kasetin  palau- 

tuspostimerkkeineen  +   rahat. 
Myös  Amstradin  käyttäjien 

omat  ohjelmat  ovat  edelleen  ter- 
vetulleita ja  toivottuja.  Lähetä 

ohjelmasi  kasetilla  tallennettuna 
kuoressa  samaan  osoitteseen,  lii- 

tä mukaan  kuitenkin  riittävä  mää- 

rä palautuspostimerkkejä. 
Jokainen  toimivan  ja  mielek- 

kään ohjelman  lähettäjä  saa  itsel- 
leen veloituksetta,  joko  kaikki 

ohjelmakirjaston  peli-  tai  hyöty- 

ohjelmat, tai  tietenkin  molem- 
mat, mutta  tällöin  täytyy  kuiten- 

kin lähettää  kaksi  kasettia,  koska 

molemmat  ohjelmapaketit  eivät 
mahdu  samalle  kasetille. 

Ohjelmakirjaston 

hyötyohjelmat: 
AMGRAPH  (John  Palmer) 

Hyötygrafiikkaohjelma.  Tu- lostaa erityyppisiä  diagrammeja 
annetuista  lukutaulukoista.  Mm. 

jana,  pylväs,  piirakka  ja  käyrä- 
diagrammit,  sekä  kolmiulottei- 

nen pylväsdiagrammisi . 
OM  WORD  (Olli  Majander) 

Pienimuotoinen  tekstinkäsitte- 

OULUN 

USTA 
■   Aaro  Kukkohovi,  Ilkka  Palo- 

kangas  ja  Jouko  Pelkonen  vetä- 
vät keväällä  heti  vuodenvaihteen 

jälkeen  BASIC-kurssia. 
PC-kurssi  järjestetään  myö- 

hemmin keväällä  innostuksesta 

riippuen.  Kurssin  vetäjinä  toimi- 

#   SVI-klubi-MSX  r.y.  on  Spectravi- 
deo-  ja  MSX-käyttäjäklubi,  jota  tukee 
Teknopiste  OY. 

Klubi  julkaisee  jäsenpalstaa  Print- 
ti-lehdessä,  4   SVIippijäsentehteä 
vuodessa  ja  2   jäsenkasettia/diskettiä 

vuodessa.  Klubi  ylläpitää  PD-kirjas- 
toa  CP/M-käyttöjärjestelmälle.  Kun 

jäsen  haluaa  tilata  ohjelmia  PD-kir- 
jastosta,  tulee  hänen  lähettää  tyhjä, 

formatoitu  disketti  ja  riittävin  posti- 
merkein varustettu  palautuskuori  se- 

kä lappunen,  jossa  hän  mainitsee  le- 
vyformaattinsa  ja  sen  mitä  haluaa 
ko.  levylle.  Kaupallisia  ohjelmia  ei 

klubi  välitä. 

Jäsenmaksu  vuodelle  -86  on  joko 

100  mk  sisältäen  loppuvuoden  ai- 
neiston (Printti,  Svijppi  ja  1   kasetti/ 

disketti)  tai  150  mk  sisältäen  Printin 

loppuvuodeksi,  4   Sviippiä  ja  2   jäsen- 
kasettia/diskettiä. Uudet  jäsenet  voi- 

vat tilata  viimevuotiset  jäsenohjel- 

mat  lähettämällä  tyhjän  kasetin/dis- 

ketin ja  palautuskuoren  sekä  lappu- 
sen, josta  käy  ilmi  levyformaatti. 

Liittymisen  voi  suorittaa  maksamalla 

Postisäästöpankin  tilille  4463  30-0 

jäsenmaksun  ja  merkitsemällä  Tie- 
donantoja-osaan  oman  nimensä, 

osoitteensa,  puhelinnumeronsa,  lai- 
tetiedot ja  sotun. 

SVI-klubi-MSX  r.y. 

Alkutie  37,  00660  Helsinki 

SVt-31 8/328-palvelunumero:  90- 
755  6025/Ari  Korhonen 

MSX-palvelunumero:  90-698  7681/pj 

Seppo  Tossavainen 
Pohjoisen  (MSX-)palvelunumero: 

981-561  190/Jukka  Holopainen 

Parhaiten  numeroista  tavoittaa  vä- 
keä arkisin  klo  17-20.30. 

Elektroninen  vi esti nvä I itys j ä rj es- 

telmä  (TBBS,  8S,  V21  ja  Vadic)  90- 
754  1775. 

vat  Aaro  Kukkohovi  ja  Jukka  Ho- 

lopainen. 

Tekstinkäsittelyohjelmista  pi- 
detään aluksi  yleiskurssi  joka  lo- 

pussa painottuu  Wordstarin  käyt- 
töön. Myös  muita  CP/M:lle  saa- 

tavia tekstinkäsittelyohjelmia 

esitellään  ja  opetetaan  halukkail- 
le. Kurssia  vetää  Jukka  Holopai- 

nen. 

Loppuvuonna  1986  pidetään 

pikkujoulut  13.12. 1986  klo  13:00 

Oulun  keskustannuorisotalolla. 

Muita  kursseja  järjestetään  tar- 
peiden mukaan.  Klubi  kokoontuu 

Oulun  keskustannuorisotalolla 

joka  lauantai  klo  13:00,  paitsi  sil- 
loin jos  lauantai  päivä  on  pyhä. 

•   Amstrad-kerho  on  maahantuojan 
tukema  Amstrad-käyttäjien  yhteisö. 

Kerhon  jäsenmaksu  on  150  mk  ja 

liittymismaksu  50  mk. 
Jäsenasiat  hoituvat  nopeimmin 

puhelimitse  921-546  667  arkisin  kio 

09.00-17.00.  Sen  jälkeen  eli  17.00- 
09.00  ja  viikonloppuisin  numerossa 
vastaa  TO PBOX  eli  300/300  baudin 

nopeudella  liikennöivä  bulletin board. 

lyohjelma.  Tarkoitettu  lähinnä 

lyhyehköjen  tekstien,  kuten  kir- 
jeiden kirjoittamiseen. 

FUNKTIO  (Jukka  Wallenius) 

Erityyppisten  matemaattisten funktioiden  kuvaajien  ja  käyrien 

piirtoon  ja  käsittelyyn  tarkoitettu 

ohjelma.  Soveltuu  lähinnä  lukio- 
tasolle. 
MATIKKA  (Tauno  Tuomela) 
Peruskoulun  alaluokkalaisille 

tarkoitettu  laskennon  harjoitte- 

luohjelma. Yhteen-  ja  vähennys- 
laskut,  kertotaulut,  ,   sekä  jakolas- 

ku. TAPE  HEADER  (Kenneth 

Philip) 

Headerin  luku.  Headerblock 

ilmoittaa  ohjelmasta  mm.  sen  al- 
kuosoitteet  ja  latausosoitteet,  se- 

kä pituuden. BIORYTMIT  (Marko  Salme- 

la) 

Biorytmikäyrien  tulostus.  Fyy- 
sisen kunnon,  älykkyyden  ja  tun- 

netilan kunakin  päivänä  saa  sel- 
ville syntymäajan  perusteella. 

KALENTERI  (Leo  Wikholm) 

Ikuinen  kalenteri  -sovellutus. 

Ohjelma  ilmoittaa  viikonpäivän 

ja  tulostaa  kuukauden  kalenterin 

mistä  tahansa  päiväyksestä  kah- 
densadan vuoden  sektorilla. 

TAVUTTAJA  (Marko  Salme- 

la) 

Suomenkielisten  sanojen  tavu- 
tusohjelma. 

LOTTO  (Olli  Majander) 
Lottorivien  arpomisohjelma. 
MPRINT  (Olli  Majander) 

RSX-komento,  joka  mahdol- 

listaa 40  merkkiä  riville  Mode 

0:ssa. 
PIIRTO  (Kristian  Hannula) 

Monipuolinen  piirto-ohjelma. 
Mahdollisuuksina  mm.  peiliku- 

vapiirto,  ympyrien  ja  ellipsien 
piirto,  rajatun  alueen  väritys  ja 

kopiointi,  sekä  kuvan  tallennus nauhalle. 

EFEKTIEDITORI  Kim  Ja- kobsson 

Erilaisten  ääniefektien  muo- 

dostuksen helpottamiseen  tarkoi- 
tettu ohjelma. 

DATATUS  Eero  Salli 

Ohjelma  muuttaa  halutun 
muistialueen  BASIC-ohjelman 
datalauseiksi.  Erinomainen  apu 

konekielellä  ohjelmoiville. 
GRAVITAATIO  Leo  Wikholm 

Ohjelma,  joka  demonstroi 
Nevvtonin  gravitaatio-  eli  paino- 
voimalakia  kuvaamalla  kahden 

suuren  kappaleen  (planeetan) 

käyttäytymistä  avaruudessa. 
MANDELBROT  Jukka  Walle- 

nius 

Kuuluisan  ns.  Mandelbrotin 

kuvion  piirtoon  ja  tarkasteluun 
tarkoitettu  ohjelma. 

SVENSSON  Urpo  Kakko 
Ruotsinkielen  vahvojen  eli 

epäsäännöllisten  verbien  kuulus- teluohjelma.  Erinomainen  apu 
ruotsia  koulussa  lukevalle  tai 

ruotsin  itseopiskelijalle. 
RICHTIG  ODER  FALSCH 

Urpo  Kakko Saksan  vahvojen  verbien  kuu- 
lusteluohjelma. 

BONDVVELL  32 

NYT 

BONDVVELL  32 

HINTAAN  6.980,- 
JA 

KAUPANPÄÄLLE 

AMERSOFTIN 

TEKSTINKÄSITTELY. 

LISÄEDUN  ARVO 

595,- 

Karl-Hermaan  Rolike 

Turbo  Pascal 

Kertoo  Turbo  Pascalin  hyvistä  ominaisuuksista, 

tutustuttaa  Turbo-editoriin  ja  ohjelman  työsken- 

teleytapaan,  Pascal-murteen  keskeisiin  periaat- 
teisiin ja  käsitteisiin.  Laaja  opaskirja,  joka  aut- 

taa sekä  aloittelijoilta  että  edistyneitä  ohjelmoi- 
jia perhetymään  tähän  ohjelmointikieleen. 

255  s. -|  75  _ 

Hornig,  Weltner/  Trapp 

Commodore  1 28 

Vihjeitä  ja  Vinkkejä 
Ensimmäinen  suomenkielinen  kirja  Commodore 

128  -mikrotietokoneesta  kertoo  laajasti  C-128- 
grafiikasta,  käy  lävitse  grafiikkakäskyt,  selvit- 

tää muistilohkot  ja  muistiosoitteet  sekä  antaa 
perustietoja  Z80  prosessorista.  Käytännöllinen 
työkirja,  josta  on  varmasti  useammin  hyötyä kuin  laitteen  käsikirjasta.  267  s.  -|  7^  _ 

Bondvvell  32  on  uskomattoman  huokea  IBM-yhteensopiva,  säästöbud- 
jetin  PC.  Hankkimalla  Bondwell  32-mikron  MS-DOSin  maailma  avautuu 
erittäin  edullisesti.  Valmiit  laajennuskorttipaikattarjoavat  mahdollisuuden 
lisätä  tarpeittesi  vaatimia  ominaisuuksia  maun  ja  kukkaron  mukaan.  Voit 
kasvattaa  laitteistoasi  joustavasti  ja  harkiten,  täsmälleen  omien  tarpeittesi  ja 
mieltymystesi  mukaan.  Jatkuvasti  kasvava,  jo  nyt  tuhansien  ja  taas  tuhansien 
valmisohjelmien  valikoima  odottaa  vain  valintaasi. 

Vakiona  640  kB  RAM,  teräväpiirtoinen  vihreä  monitori,  IBM-tyyppinen, 
hyvätuntoinen  näppäimistö,  yksi  360  kB.m  levykeasema,  rinnakkaisliitäntä 

kirjoittimelle,  MS-DOS  2.1 1   sekä  GW-Basic. 

Uuno  Turhapuro  muuttaa  maalle 

Koe  itse  uusimman  Turhapuro-filmin  riemastuttavimmat 
hetket.  Tässä  Uuno-pelissä  tartut  mm.  auraan,  etsit  isä- 
ukon  tehdasta,  seikkailet  kartanon  maisemissa  —   ja  ap- 

piukko on  koko  ajan  kintereillä.  C-64  kasetti.  Ovh  1 20—, 

Ievyke  1 60- 

AKATEEMINEN  KIRJAKAUPPA 
AKADEMISKA  BOKHANDELN 
.   Keskuskatu  1, 00100  HELSINKI,  puh.  12 141.  Centralgatan  1, 00100  HELSINGFORS,  tel.  90-12 141. 
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MERKK1EDIT0RI  Eero  Salli 

Amstradin  merkistön  muok- 
kausohjelma. Omien  merkkien 

muodostaminen  tapahtuu  helpos- 
ti vain  Joystickiä  käyttäen. 

Ohjelmakirjaston 
peliohjelmat: 
ROLAND  IN  THE  CATA- 
COMBS  (Jukka  Wallenius) 

Hienolla  grafiikalla  toteutettu 

arcade-adventure  peli.  Yli  toista- 
sataa erilaista  kuvaruutua. 

TUTANKHAMON  (Marko 
Salmela) 

Kolmiulotteinen  jätkänshakki 

mahdollisuudella  pelata  tietoko- 
netta vastaan,  jota  ei  ole  niinkään 

helppo  voittaa. 

PULMA  UKKO  (Isto  Niemi) 

Älyä  vaativa  palikoiden  järjes- 
tely peli.  Erilaisia  alkuasetelma 

mahdollisuuksia. 

CARIBBEAN  RESCUE  (Olli 

Majander) 

Kaksivaiheinen  meripelastus- 
jasukelluspeli. 

VENTTI  (Olli  Majander) 

Tuttu  ventti-korttipeli  tietoko- 
neversiona. 

HUNTER  (Eero  Taipale) 
Kokonaan  suomenkielinen 

tekstiseikkailu  eli  adventure. 

TRENCH  ATTACK  (Suzzy 

Billingham) 

Kolmiulotteinen  avaruustaiste- 
lupeli. 

CRAZY  LEGS  (Craig  Mitc- 
hell) 

Puhdista  kentät  ja  väistele  La- 
ser-säteitä. Useita  erilaisia  kent- 

tiä. 

3D  SOKKELO  (Nigel  Sharp) 

Etsi  tiesi  läpi  kolmiulotteisen 
sokkelon. 
TERRORIST  ATTACK  (A.R. White) 

Tee  vaarattomaksi  terroristin 

asettamat  pommit  ja  lopulta  van- 

gitse hänet. 
SUKELLUSVENE  (Stephen 

Gray) 

Monivaiheinen  meritaistelu- 

peli  useilla  eri  vaikeusasteilla. 
CARGO  KING  (Ab  Gardner) 

Helikopteri  pommituspeli. 
RACER  (K.  Murfitt) 

Pole  Position  -tyyppinen  Fl- 
autokilpailupeli,  neljä  erilaista 
ratavaihtoehtoa. 

MUISTIPELI  (Urpo  Kakko) 

Tuttu  Memory-peli  tietoko- 
neella toteutettuna.  Mahdolli- 

suus pelata  kaksin  tai  tietokonet- 
ta vastaan. 

ARVAUS  (Eero  Salli) 

Laajenna  sanavarastoasi.  Ar- 
vauspeli,  jossa  on  tarkoituksena 
arvata  mahdollisimman  nopeasti 

vierasperäisten  tai  sivistyssano- 
jen merkitys.  Sanasto  on  myös 

itse  määriteltävissä. 

LIFE  (Martin  Gardner) 

Kuuluisa  Ensimmäiseksi  tie- 

tokonepeliksi” kutsuttu  Game  of 

Life,  joka  jäljittelee  elävien  or- 
ganismien syntyä  ja  kehitystä. 

Nopea  kokonaan  konekielellä  to- 
teutettu versio. 

□   Tilaan  ohjelmakirjaston  peliohjelmat  kasetilla  hintaan  30  mk  pos- tiennakolla. 

(Hintaan  sisältyy  ohjelmien  lisäksi  laadukas  C   60-kasetti,  sekä 
postimaksu.) 

□   Tilaan  ohjelmakirjaston  hyötyohjelmat  kasetilla  hintaan  30  mk  pos- tiennakolla. 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Allekirjoitus 

Amstrad-kerhon  kasettiohjelmakirjasto 
Jukka  Wallenius 
Keinutie  8   G   41 
00940  Helsinki 

(Kuoreen  1,60  postimaksu.) 

Pelit  ja  muut  Softat 

Oil's  well 

(Aockosoft) 

Oil’s  wellissä  porataan  öljyä. 

Lähtöasema  on  ruudun  yläreu- 

nassa. Ruudun  täyttää  kerroksit- 
tainen sokkelo,  jonka  tasoissa  on 

pieniä  laatikoita,  ”öljyä”.  Pelaa- jan on  liikuttava  labyrintissä  ja 

poimittava  öljyä.  Pelaajan  hahmo 

on  poran  terä,  joka  vetää  veräs- 
sään  imuletkua  lähtöpaikasta. 

Maan  alla  liikkuu  tietysti  otuk- 
sia, jotka  haluavat  popsia  öljyä  ja 

pelaajankin.  Jos  pelaaja  osuus 
poranterällä  olioon,  se  kuolee. 
Mutta  jos  hirviö  osuu  letkuun, 

seurauksena  on  yksi  elämä  vä- 
hemmän. Onneksi  ammuntana- 

pilla  voi  kelata  letkua  taakse  päin 

jonkin  verran,  jolloin  nopea  räm- 

pyttäjä  saa  kelattua  letkun  ja  it- 
sensä turvaan. 

Peli  on  melko  yksinkertainen, 

ja  sen  ideakaan  ei  ole  omaperäi- 
nen, mieleen  tulee  mm.  Dig 

dug.  Uudet  ruudut  eivät  tarjoa 
vaihtelua,  ja  niinpä  peli  jääkin 
keskinkertaiseksi.  Jotta  pelissä 

pääsisi  pitemmälle,  sitä  on  tree- nattava kohtalaisen  paljon.  (TSS) 
Saatavana  MSX 

Grafiikka  ★★★ 

Äänet  ★★ 
Vaikeus  ★★★★ 
Kiinnostavuus  ★ 

Yleisarvosana  ★★ 

— 

- 

(Eaglesoft) 

Eggy,  pelaajan  hahmo,  muistut- taa joko  munaa,  jolla  on  jalat,  tai 

kävelevää  pakastebroileria.  Eg- 

gyn  kotiplaneetta,  Ena,  on  joutu- 
nut sotaan.  Pelaajan  on  kerättävä 

taivaalta  putoavia  laatikoita,  jol- 

loin kotiplaneetta  saadaan  tur- 
vaan. Sitten  siirrytäänkin  seuraa- 

vaan,  vaikeampaan  vaiheeseen. 

Eggy  voi  joko  köpötellä  Enan  ka- maralla tai  sitten  kyykistyä  ja 

ponnahtaa  lentoon.  Polttoaine 
kuitenkin  kuluu,  ja  sen  loppuessa 

loppuu  myös  peli. 

Vihollisjoukot  tietysti  hautaa- 
vat Eggyn  keräilypuuhia  minkä 

ehtivät.  Tankit  tulittelevat  tai- 

vaalle, pikkuihmisistä  tulee  Eg- 

gyn poljettua  niiden  päälle  vaa- 
rallisia, tappavia  otuksia.  Tai- 

vaalla saattaa  yhtäkkiä  lentää  oh- 
jusmuodostelma:  Helppoa  ei  Eg- 

gyn elämä  ole. Grafiikka  on  yksinkertaista 
mutta  miellyttävää.  Värejä  ei  ole 
käytetty.  Peli  on  nopea,  ja  Eggyn 

liikkeet  ovat  koomisen  hauskoja. 

Eggyn  kävellessä  kuuluu  ärsyttä- 
vä piipittävä  ääni.  Pelitason  vaih- 

tuessa muutoksia  tapahtuu  vai- 

keudessa, laatikoita  on  enem- 
män, polttoainetta  vähemmän  ja 

ruudulla  on  yhä  ikävämpiä  han- kaluuksia. (TSS) 

Saatavana  MSX 

Grafiikka  ★★★* 

Äänet  ★★ 
Vaikeus  ★★★ Kiinnostavuus  ★★★ 

Yleisarvosana  ★★★ 

Split  personalities 
(Domark) 

Pelaajan  pitää  koota  4*5  palape- li. Aiheina  on  kuuluisia  ihmisiä, 
esimerkiksi  Ronald  Reagan  ja 

Diana  &   Charles.  Pelikenttä 

muistuttaa  ”numeropelejä”.  Pa- 
laa voi  siirtää  pääilmansuuntiin, 

ja  se  liikkuu  kunnes  törmää  toi- 
seen palaan.  Kentän  reunoilla  on 

avautuvia  ja  sulkeutuvia  luukkuja 

sekä  palan  takaisin  kimmauttavia 
kohtia. 

Palat  vedetään  ulos  tietystä 

kulmasta.  Jos  sen  tukkii  jokin  pa- 

la, ei  uusia  tietenkään  saa.  Palo- 
jen lisäksi  ottoaukosta  voi  tulla 

esimerkiksi  pommi,  joka  täytyy 

pian  saada  pois  ruudulta,  tai  muu- 

ten pelaajalta  menee  yksi  ”hen- ki”.  Esiin  voi  tulla  myös  paloja 

muista  kuvista,  jotka  on  heitettä- 
vä ulos  ruudulta. 
Kuvan  kokoaminen  sallitussa 

ajassa  on  hankalaa  ja  vaatii  ajat- 
telemista. Aika  kuluu  koko  ajan, 

ja  jos  se  loppuu,  pelaaja  menet- 
tää yhden  ”hengen”.  Onneksi 

käytössä  on  kokoamista  helpotta- 
va apuruudukko. 
Kuvat  ovat  hyvännäköisiä,  ei- 

vät kuitenkaan  digitoituja.  Pela- 

tessa taustalla  on  ärsyttävä  levo- 
ton melu.  Fanfaarit  soivat  kau- 

niisti. Palat  tulevat  satunnaisesti, 

joten  peli  on  aina  erilainen  ja 

siksi  sitä  jaksaa  pelata  monta  ker- taa. (TSS) 

Saatavana  Amstrad  CPC 

Grafiikka  ★★★*★ 

Äänet  ★★★ 
Vaikeus  ★★★★ 
Kiinnostavuus  ★★★★ 

Yleisarvosana  ★★★★★ 

Thanatos 

(Durell  software) 

Thanatos  tuo  juonellaan  pientä  li- 

säväriä pelien  suhteellisen  yksin- 
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kertaiseen  maailmaan.  Kun  en- 
nen on  pelaajan  ohjattavana  ollut 

urhea  ritari,  jonka  on  pelastettava 

avuton  neito  pahan  lohikäärmeen 
luolasta,  Thanatoksessa  pelaaja 

ohjaa  lohikäärmettä,  joka  syök- 

syilee  kohti  nuolia  ampuvia  mie- hiä. 
Pelin  varsinaisena  ideana  on 

edetä  vasemmalle  vierivässä  ruu- 
dussa oikealle,  jolla  suunnalla  on 

sopivien  välimatkojen  päässä  toi- 
sistaan kolme  linnaketta.  Pelaa- 

jan ohjaaman  lohikäärmeen  pitää 

ensimmäisestä  noukkia  mukaan- 

sa tyttö,  joka  nousee  otuksen  sel- 
kään. Toisesta  linnakkeesta  tyt- 

tönen puolestaan  ottaa  mukaansa 
taikoja  sisältävän  kirjan,  jota 

käyttäen  tyttö  asettaa  taian  kol- 
mannessa linnassa  olevan  noi- 

dankattilan päälle  -   mikäli  ratsu- 
na toimiva  lohikäärme  vain  pää- 
see niin  pitkälle. 

Tehtävä  kuulostaa  erittäin  hel- 

polta. Ja  vaikka  aluksi  tuntuisi- 
kin, ettei  mikään  mene  kohdal- 
leen, pienen  harjoittelun  jälkeen 

se  myös  on  helppo.  Tehtävän  on- 
nekasta suoritusta  ovat  luonnolli- 

sesti vaikeuttamassa  jo  aiemmin 

mainitut  nuolia  ja  keihäitä  heitte- 
levät ihmiset,  kuten  myös  katosta 

putoavat  kivet,  luolissa  asuvat 
hämähäkit,  merikäärmeet  ja  toi- 

set lähikäärmeet,  jotka  kaikki 

voivat  aiheuttaa  pelaajan  hah- 
molle vahinkoa.  Ja  lopuksi  ruu- 

dussa näkyvä  sydän,  joka  osoittaa 

lohikäärmeen  kunnon,  sykkii  kii- 

vaassa tahdissa  ja  kuolema  on  lä- 
hellä. 

Pelaajan  ohjaaman  lohikäär- 
meen kyvyt  rajoittuvat  lentämi- 

seen ja  tuliseen  hengitykseen. 
Liian  usein  käytettynä  kuumasta 
henkäyksestä  loppuu  tulienergia, 

minkä  jälkeen  on  palattavat  taak- 
se ja  syötävä  paaluihin  sidottu noita. 

Thanatos-pelin  grafiikka  on 
puoliksi  onnistunutta.  Pelaajan 
hahmo  on  tyylikkäästi  aminoitu 
ja  hännän  heilutus  on  piristävä 
lisä.  Samoin  taustalla  rullaava 

maisema  on  synkästä  väristään 

huolimatta  kaunis,  mutta  valitet- 
tavasti sillä  ei  ole  pelin  kulun 

kanssa  mitään  tekemistä. 
Thanatos  on  varsin  vauhdikas 

peli,  mutta  pidemmän  päälle  ai- van liian  yksinkertainen.  (JH) 

Saatavana:  Spectrum 

Grafiikka  ★★★★ 

Äänet  ★★★ Vaikeus  ★★ 
Kiinnostavuus  ★★ 

Yleisarvosana  ★★★ 

PALVELUKORTIN 

KÄYTTÖOHJEET 

käytä  korttia  kun 
1)  Haluat  tilata  lehden 
2)  Muutat  osoitettasi  (täydennä 

myös  asiakasnumero  ja  entinen 

osoite) 

3)  Haluat  peruuttaa  tilauksesi  (ve- loitukseton,  kun  peruutusaika 
on  8   vrk  ensimmäisen  lehden 
tulosta) 

4)  Haluat  osallistua  A-lehdet  Oy:n 

järjestämään  kilpailuun  tilaa- matta lehteä 

Täydennä  aina  nimi-  ja  osoitetie- 

dot ja  merkitse  asiakasnumero- si sille  varattuun  paikkaan 

Tilaustasi  koskevissa  epäselvyyk- 
sissä sinua  palvelee 

asiakaspalvelumme 
PUHELIN  90-7554  811 
klo  8.00-16.00 

Hinnat  koti-  ja  pohjoismaihin 
Printti  12  kk  86  mk 
VAX1 1 2   kk  228  mk 
Printti  6   kk  45  mk 
VAXI  6   kk  114  mk 

ulkomaille  postituslisä 

pisten  pelien  sarjaa.  Thai  boxing 
on  väkivaltainen  karaten  ja  nyrk- 

keilyn yhdistelmä,  jossa  tarkoi- tuksena on  potkimalla  ja  lyömällä 

tyrmätä  vastustaja. 

Peliä  mainostetaan  kolmiulot- 

teisena, mutta  kyseessä  on  ai- 
noastaan kuvakulman  vaihtumi- 

nen. Erilaisia  liikkeitä  pelissä  ei 

ole  kovinkaan  monia,  ja  pelaami- 
nen onkin  melkoista  sähläystä. 

Kuvaruudun  yläreunassa  näky- 

vät molempien  ottelijoiden  kas- 

vot, joihin  iskujen  myötä  ilmes- 
tyy mitä  näyttävämpiä  ruhjeita. 

Kunnon  ottelun  jälkeen  vastusta- 
jan kasvot  näyttävätkin  läjältä 

nauta-sika  jauhelihaa.  Tätä  peliä 

voi  vilpittömästi  sanoa  kaikkein 
väkivaltaisimmaksi  karatepeliksi. 

Pelissä  on  kaikkiaan  kuusi  eri- 
laista vaikeusastetta,  joista  jokai- 

sella on  oma  ladattava  taustansa. 

Ne  eivät  ole  mitenkään  ihmeelli- 
sen näyttäviä,  eivätkä  hahmojen 

liikkeet  ole  kovinkaan  hyvin  to- 
teutettuja. Peliä  voi  pelata  yksi 

tai  kaksi  pelaajaa.  (JU) 

Saatavana  Amstrad,  Atari  ST, 

Commodore  Amiga  &   64,  MSX, 

Spectrum Grafiikka:  ★★★ 

Äänet:  ★★ Vaikeus:  ★★★ 
Kiinnostavuus:  ★★★ 
Yleisarvosana:  ★★★ 

(Psygonsis) 
Olet  Strix,  palkattu  tappaja.  Sinut 

on  palkattu  pelastamaan  kidna- 

pattu johtaja.  Lähdet  suorittam- inaan tehtävääsi  pienellä  mutta 

hyvin  aseistetulla  hävittäjällä. 
Peli  on  todella  monipuolinen: 

aluksessasi  on  skanneri,  navi- 

gointitietokone  yms.  Voit  lennel- 
lä viidessä  aurinkokunnassa  jois- 

ta jokaisessa  on  auringon  lisäksi 
monia  planeettoja,  joista  osalla 
on  kuita  ja  satelliitteja. 

Pelissä  joudut  ampumaan  Ve- xonilaisia  hävittäjiä  saadaksesi 
rahaa.  Rahalla  voit  hankkia  lisää 

energiaa  ja  aseita,  korjauttaa 

aluksen  tai  vaikkapa  vaihtaa  au- 
rinkokuntaa. Saat  rahaa  myös  ke- 

räämällä tuhotun  vihollisaluksen 
osia. 

Pelin  idea  on  erittäin  hyvä, 

mutta  valitettavasti  toteutuksesta 
ei  voi  sanoa  samaa:  grafiikka  on 

hienoa,  mutta  liikkeet  ovat  nyki- viä monien  laskutoimitusten  ja 

animaatioiden  takia.  Kuvaruu- 
dulla on  koko  ajan  suuri  määrä 

viliseviä  tähtiä,  mikä  taas  aiheut- 
taa hidastumista  ja  on  muutenkin 

epärealistista.  Ääniefektit  ovat 

myös  yksitoikkoisia.  (JU) 

Saatavana:  Atari  ST,  Amiga 

Grafiikka:  ★★★★ 

Äänet:  ★★ 
Vaikeus:  ★★★★★ 
Kiinnostavuus:  ★★★★ 
Yleisarvosana:  ★★★★ 

Thai  boxing 
(Anco)^ 

Thai  boxin  jatkaa  jo  turhankin 
suureksi  kasvanutta  karatetyyp- 

H:  (Epy*) 

Rogue  on  strategia-  ja  toiminta- 

peli yhdistelmä.  Kuljet  maanalai- sissa käytävissä  etsien  taikureilta 
varastettua  amulettia. 

Pelissä  joudut  taistelemaan 
erilaisia  hirviöitä  vastaan  käytä- 

vistä löytämilläsi  aseilla.  Voit 

myös  käyttää  löytämiäsi  taikajuo- 
mia ja  loitsuja,  mutta  niiden  käyt- 

täminen voi  olla  vaarallista  itsel- 
lesi, sillä  jotkut  taiat  jäädyttävät, 

nukuttavat  tai  saavat  sinut  pa- 
hoinvoivaksi, kun  taas  toisista 

paranet  ja  vahvistut. Pelin  edetessä  kasvaa  arvosi, 

jonka  mukana  kasvavat  myös 

voimat  ja  kestävyys.  Luonnolli- sesti kohtaat  myös  vahvempia 
hirviöitä. 

Rogue  on  hyvin  toteutettu,  sil- lä sitä  voi  pelata  nopeasti  hiiren 

ansiosta,  tai  perinteisellä  näp- 

päinohjauksella.  Grafiikka,  ku- 
ten yleensäkin  strategiapeleissä, 

on  keskinkertaista.  Pelissä  on 
muutamia  tarkkuusgrafiikalla 

tehtyjä  kuvia.  Ääniä  tai  musiik- kia ei  ole. 
Ainakin  testiaikana  peli  säilytti 

mielenkiintonsa  monipuolisuu- tensa ansiosta  (JU) 

Saatavana:  Atari  ST, 
ulkomailla  myös  Amiga, 

IBM  PC,  Mac 

Grafiikka:  ★★★ 

Vaikeus:  ★★★★ Kiinnostavuus:  ★★★★ 
Yleisarvosana:  ★★★★ 

World  Games 

(Epyx) 

Epyxin  urheilusarjaan  on  taas  il- 
mestynyt uusi  tulokas,  World 

Games.  Tähän  peliin  on  valittu 
eksoottisia  lajeja  eri  maista.  Lajit 

ovat  painonnosto,  kallionjyrkän- teeltä  sukeltaminen,  tynnyreiden 

ylihyppy  luistimilla,  rodeo,  pu- 
jottelu, tukin  pyörittäminen  (kak- 

si pelaajaa  seisovat  vedessä  ja 

molemmat  yrittävät  tiputtaa  toi- 
sen pyörittämällä  tukkia),  palkin 

heittoja  sumopaini. 
Aluksi  Wolrd  Games  tuntuu 

mielenkiintoiselta,  mutta  jo  parin 

päivän  pelaamisen  jälkeen  siihen 
alkaa  kyllästyä,  sillä  lajit  eivät 
ole  kovinkaan  monimutkaisia. 

Kaikki  lajit  eivät  myöskään  ole 

realistisia,  sillä  esim.  kalliolta 
sukellettaessa  mies  voi  törmätä 

kallioon  ilman  suurempia  vahin- 
koja. Kuten  muissakin  Epyxin 

Games-sarjaan  kuuluvissa  peleis- 
sä, tässäkin  on  hyvä  grafiikka  ja 

kohtalaiset  äänet.  (JU) 

Saatavana:  Atari  ST,  C64, 

tulossa  Amigalle 

Grafiikka:  ★★★★★ 

Äänet:  ★★★★ 
Vaikeus:  ★★★ Kiinnostavuus:  ★★★ 

Yleisarvosana:  ★★★★ 



Firelord 

(Hewson  Consultants  Ltd) 

Firelord  on  Hevvsonin  uusin  peli, 
joka  tähtää  pelilistojen  kärkeen. 
Ja  varmasti  sinne  pääseekin,  sillä 

niin  hieno  grafiikka,  loistava  ani- 
maatio ja  mahtava  toteutus  siinä 

on. 

Pelin  tapahtumapaikkana  on 

Torot-niminen  maa,  joka  on  pe- 
laajan pelastettavana.  Maata  pi- 

tää hallussaan  paha  kuningatar, 

jonka  toimet  on  estettävä  kerää- 
mällä nuoruuden  taian  osat. 

Pelissä  on  kaiken  kaikkiaan  yli 
500  eri  paikkaa,  jotka  ovat  joko 

kylä-  tai  metsäalueita.  Pelaajan 
hahmo  voi  tehdä  kauppaa  12  eri 

pelihahmon  kanssa  ja  lisäksi  pe- 
lissä on  4   muuta  tärkeätä  hah- 
moa. Vähemmän  tärkeitä  olento- 

ja on  lähes  jokaisessa  ruudussa, 
ja  he  vievät  pelaajalta  energiaa. 
Niistä  ei  selviä  kuin  ampumalla. 
Kokoa  pelillä  on  siis  runsaasti. 

Puodeissa  voi  käydä  kauppaa 

rehellisesti  tai  huijaamalla.  Mi- 
käli huijauksesta  jää  kiinni,  jou- 
tuu tuomioistuimen  eteen,  jossa 

pelaaja  saa  itse  päättää,  onko 
syyllinen  vai  syytön  painamalla 

sopivalla  hetkellä  joystickin  nap- 
pia. Mikäli  nuoli,  joka  osoittaa 

vuorotellen  syytöntä  ja  syyllistä 

ja  joka  pysäytetään  ammuntana- 
pilla,  osoittaa  syyllistä  on  tuo- 

miona kuolema.  Ja  jokaisessa 
tuomioistuimessa  voi  olla  maksi- 

millaan kolme  kertaa  syyllinen. 

Firelord-pelin  grafiikka  on  to- 
della tyylikäs,  animaatio  juuri 

sellainen  kuin  voi  ollakin.  (JH) 

Saatavana:  Spectrum,  Amstrad, 
Commodore 

Grafiikka:  ★★★★★ 

Äänet:  ★★★ 
Vaikeus:  ★★★★ 
Kiinnostavuus:  ★★★★ 
Yleisarvosana:  ★★★★★ 

Captured 
(Action) 

Olet  kuuluisa  Sotilas  Ykkönen, 

ja  olet  juuri  herännyt  tykyttävä 

kipu  päässäsi.  Havaitset,  että  oi- 
kea kätesi  on  peittynyt  kuivu- 

neella verellä,  mutta  sinussa  ei 

ole  avoimia  haavoja.  Sinulla  ei 
ole  aavistustakaan  siitä,  missä 

olet  ja  miten  olet  tänne  joutunut. 
Taskustasi  löytyy  lappu,  jossa 
kehotetaan  etsimään  turvaoven 

avainkoodi  ja  pakenemaan  va- 
roen kaikenlaisia  kauhistuttavia 

hahmoja  (mm.  metrin  pituisia 

edestakaisin  pörrääviä  helikopte- 
reita.). 

Pelissä  ei  ole  mitään  uutta,  se 

muistuttaa  lähinnä  kömpelöä  Ma- 
nic  Miner-kopiota.  Viholliset 
ovat  järjettömästi  edestakaisin 
liikkuvia  mielikuvituksettomia 

hahmoja.  Oman  miehen  ohjaami- 
nen on  kömpelöä,  sillä  sen  kään- 

täminen kestää  melkein  sekun- 

nin. Taustalla  soi  painajaismai- 
nen ja  yksitoikkoinen  musiikki, 

jonka  onneksi  saa  pois.  Äänite- 
hosteet ovat  huonoja. 

Pelin  taustalla  on  ilmeisesti 

ruotsalainen  ohjelmoijaryhmä, 

joka  on  onneksi  tehnyt  ainoas- 
taan Commodore  64- version. 

(JU) 

Grafiikka:  ★★ 

Äänet:  ★★ 
Vaikeus:  ★★★ 
Kiinnostavuus  :★ 
Yleisarvosana:  ★ 

  Thrust   
(Firebird) 

Thrust  kuuluu  Firebirdin  halvem- 

piin peleihin,  ja  onkin  sellaiseksi 
melko  hyvälaatuinen. 

Idealtaan  peli  on  yksinkertai- 
nen mutta  hauska:  tunkeudut  ava- 

ruusaluksellasi planeetan  sisuk- 

siin, josta  sinun  on  haettava  ener- 
giayksikkö.  Tämän  jälkeen  seu- 

raa pelin  hauskin  vaihe,  sillä 

energiayksikön  hinaaminen  vai- 
keuttaa aluksen  ohjaamista  (se 

kiinnitetään  aluksen  perään  tan- 
golla, joka  voi  pyöriä  aluksen 

ympäri).  Energiayksikkö  keinut- 
taa ja  nykii  alusta  välillä  todella 

pahasti,  etkä  saisi  törmätä  kapean 
käytävän  seiniin. 

Matkaa  häiritsevät  vielä  sei- 

nissä olevat  tykit  ja  polttoaineen 
väheneminen.  Pinnalle  tultuasi 

voit  vielä  tuhota  planeetan  ampu- 
malla ydinreaktorin. 

Pelin  grafiikka  on  yksinker- 
taista mutta  selkeää.  (JU) 

Saatavana  C64 

Grafiikka:  ★★★ 

Äänet:  ★★★ 
Vaikeus:*^*^ 
Kiinnostavuus :   ★   ★   ★   ★ 
Yleisarvosana:  ★★★★ 

Phantasie 

(SSI) 

Yhä  enemmän  ja  enemmän  on 
markkinoille  tuotu  roolipelejä 

jäljitteleviä  ohjelmia.  Toiset 
enemmän,  ja  toiset  vähemmän 
onnistuneita. 

Phantasie  ei  kuulu  huonoim- 

pien joukkoon,  mutta  ei  kyllä  yl- 
lä aivan  huippupelien  tasolle- 

kaan. 

Pelissä  voit  koota  1-6  henkilöä 

sisältävän  seikkailijajoukon,  joka 

sitten  on  ohjelman  päähenkilö”. Tämän  örkintappojengin  jäsenet 

koostuvat  eri  rotuisista,  ja  eri  am- 

matin omaavista  yksilöistä.  Vali- 
koimaan kuuluu  muun  muassa 

haltija,  kääpiö  tai  vaikkapa  örkki. 
Ihmistä  ei  kuitenkaan  ole  unoh- 
dettu. 

Pelin  ideana  on  etsiä  Gelnorin 

saarelta  yhdeksän  sormusta  ja 
niiden  avulla  tuhota  musta  lordi. 

Pakkauksen  kannessa  pröys- 
täillään  milloin  milläkin  ominai- 

suudella, mutta  itse  asiassa  tuote 

on  hyvin  rutiininomaista  lyö  & 

tapa- meininkiä.  Pitemmän  pelai- 

lun jälkeen  se  ei  kovin  mielen- 
kiintoinen enää  ole.  Tapahtumat 

toistavat  itseään,  ja  nurkassa  lo- 
juvat raadot,  joita  ei  millään  saa 

pois,  alkavat  ottaa  aivoon. 
Äänet  ovat  aika  köyhiä,  ja  pi- 

temmän päälle  hiukan  ärsyttäviä. 

(KL) 

Grafiikka:  ★★★★ 
Äänet:  ★ 
Vaikeus:  ★★ 
Kiinnostavuus:  ★★ 
Yleisarvosana:  ★★ 

Dan  Päre 

(Virgin) 

Dan  Dare  on  Englantilainen  sar- 
jakuvasankari, joka  taistelee  ys- 

tävineen avaruudesta  tullutta  ve- 
sipäistä  muukalaista  Mekonia 
vastaan.  Tällä  kertaa  mekon  on 

lähettänyt  Maata  kohti  asteroi- 

din, jonka  ytimessä  on  ydinräjäh- 
de.  Dan  Dare  ystävineen  on  lä- 

hetetty asteroidille  tuhoamaan 

sen. 

Oma  pelihahmosi  liikkuu  mel- 
ko kömpelösti.  Perässäsi  pomp- 

pii vinkeästi  kaatuileva  ja  töräyt- 
televä  maskotti  Stripey.  Grafiik- 

ka paranee  pidemmälle  päästes- 
sä, ainakin  taustamaisemien  osalta. 

Hahmon  ohjaaminen  on  hie- 
man hankalaa,  vaikka  liikkeitä  ei 

olekaan  paljon.  Hyvin  usein  tu- 
leekin heitettyä  hyödyllisiä  tava- 

roita hukkaan. 

Positiivinen  puoli  pelissä  on  ti- 
lanteen mukaan  ilmestyvä  huo- 
mautus, jos  yrität  tehdä  jotakin 

mahdotonta. 

Musiikkiin  ja  äänitehosteisiin 

ei  olla  kiinnitetty  riittävästi  huo- 
miota. Peli  tuntuu  jotenkin  vie- 

raalta, koska  Dan  Dare-sarjaku- 
via  ei  saa  suomesta.  Pelin  muka- 

na tuleva  lyhyt  sarjakuva  ei  pal- 

jon lohduta. Tällä  kertaa  Amstradin  ja 

Spectrumin  versiot  ovat  huomat- 
tavasti 64: n   versiota  paremmat. 

(JU) 

Saatavana:  Amstrad,  C64, 

Spectrum 
Grafiikka:  ★★★ 

Äänet:  ★★ 
Vaikeus:  ★★★★ 
Kiinnostavuus:  ★★ 

Yleisarvosana:  ★★★ 

  Arena   

(Psygnosis) 

Pakkauksen  perusteella  Areenas- 
ta on  helppo  saada  positiivinen 

kuva  lukemalla  takakannesta  pe- 
lin ominaisuuksia  ja  katselemalla 

kuvia.  Arena  on  urheilupeli,  jos- 
sa on  kuusi  eri  lajia. 

Muihin  urheilupeleihin  verrat- 
tuna Arenassa  on  yksi  poikkeava 

ominaisuus:  miehen  koko,  joka 

on  56  kertaa  68  kuvapistettä. 
Toisaalta  tämä  onkin  yksi  pelin 

kompastuskivistä,  sillä  näin  suu- 
ren hahmon  portaattoman  näköi- 
nen liike  vaatii  valtavan  määrän 

työtä.  Arenassa  liikkeet  ovat  ny- 
kiviä, vaikka  grafiikkaan  on  käy- 

tetty yhteensä  259  kiloa. 
Arenan  lajit  ovat  sadan  metrin 

juoksu,  keihäänheitto,  seiväs- 

hyppy,  kuulantyöntö,  korkeus- 
hyppy ja  pituushyppy.  Lajit  voi valita  halutussa  järjestyksessä,  ja 

peliä  voi  pelata  yhteensä  neljä 
henkilöä,  tosin  kaikki  pelaajat  eri 

aikaan.  Peliä  pelataan  näppäimis- 
töllä. 

Jokaisen  suorituksen  jälkeen 
kuvaan  kävelee  toimittaja,  joka 

juttelee  urheilijan  kanssa  muuta- 
man sanan.  Kommenteista  on 

yritetty  saada  hauskoja,  mutta 
niihin  kyllästyy  hyvin  nopeasti 
eikä  niitä  saa  poiskaan. 

Arenassa  on  grafiikkaan  kiin- 
nitetty eniten  huomiota,  urheilu- 

SYKSYN 
PEUSUOSIKIT 

■   PRINTTI  15/86:n  yhteydes- 

sä oli  osassa  painosta  kilpailu- 

kuponki,  jolla  äänestettiin  vas- 
taajien pelisuosikkia. 

Mieluisimpien  pelien  kär- 

keen nousi  ykkösenä  Comman- do.  Vain  muutaman  pisteen 

päässä  seurasi  Miami  Vice,  jol- 

le puolestaan  Rambo  hävisi  yh- 
dellä vaivaisella  äänellä. 

Äänestyksen  ̂ pistesijoille” selvisivät  kärkikolmikon  jäl- 

keen Green  Beret,  Knight  Ri- 
der  ja  F-l  Simulator.  Sijoille 
7-10  ylsivät  Yie  ar  Kung-fu, 

The  Way  of  the  Tiger  ja  ainoa- 
na ei-nujakointipelinä  Leader- 

board-golf. 

Äänestykseen  osallistunei- 
den kesken  arvotuista  palkin- 

noista arvokkain,  Toshiban  RT- 
6066  stereoradionauhuri  osui 

vantaalaiselle  Petteri  Hokkisel- 
le.  Eniten  ääniä  saanut  peli  eli 

tässä  tapauksessa  Commando 

postitetaan  Markus  Saukkoselle 
Alavieskaan  ja  Ari  Varamäelle 

Kauhajoelle. 

Toshiban  KT-4016  vyöstere- 
ot  matkaavat  Jarkko  Mähöselle 

Tammisaareen,  Anssi  Piekko- 

lalle  Helsinkiin,  Tero  Saloselle 

Oittilaan  sekä  Veikko  Söder- 
lundille ja  Johan  Wickströmille 

Turkuun. 

Kahden  videokasetin  pak- 
kauksen voittivat  Pasi  Angerla 

Joensuusta,  Petri  Heininen 

Vuolijoelta,  Ismo  Johansson 
Taatilasta,  Juha  Kotamäki 

Karkkilasta,  Simo  Mattila  Kel- 
lokoskelta, Henrikki  Mäkynen 

Vaasasta,  Mika  Mänty  salmi 

Killinkoskelta,  Juhani  Sirkiä 

Liedosta,  Simo  Tiainen  Imat- 

ralta ja  Tommi  Viherlehti  Kou- volasta. 
Lisäksi  arvottiin  30  omistajaa 

kahden  disketin  pakkauksille. 

peli  ideana  ei  jaksa  enää  kiinnos- 
taa. Ääniefektit  ovat  todella  pit- 

kästyttäviä. (JU) 

Saatavana:  Atari  ST,  Amiga 

Grafiikka:  ★★★★ 
Äänet:  ★ 
Vaikeus:  ★★★ 
Kiinnostavuus:  ★★ 
Yleisarvosana:  ★★ 

f   TOP-IO ) 
JOULUKUU 

AMSTRAD: 

1.  KNIGHT  RIDER 
2.  JACK  THE  NIPPER 
3.  MIAMI  VICE 
4.  INFILTRATOR 
5.  GREEN  BERET 
6.  STR.  FORCE 

HARRIER 
7.  THE  WAY  OF  THE 

TIGER 
8.  THEYSOLD..  III 
9.  MOVIE 

1

0

.

 

 

STREET  
H
A
W
K
 

CBM64 
1.  LEADERBOARD 
2.  MIAMI  VICE 
3.  KNIGHT  RIDER 
4.  SUPERCYCLE 
5.  FISTII 
6.  HACKER  II 
7.  GREEN  BERET 
8.  THEYSOLD..  III 
9.  VIETNAM 

1

0

.

 

 

WORLD  
G
A
M
E
S
 

SPECTRUM: 

1.  MIAMI  VICE 
2.  STRIKE  FORCE 

HARRIER 
3.  GREEN  BERET 
4.  KNIGHT  RIDER 
5.  STREET  HAWK 
6.  INFILTRATOR 
7.  PRODIGY 
8.  ANTIRIAD 

9.  GALVAN 

1

0

.

 

 

Hl  JACK 

MSX: 

1.  THEWAY  OF  THE 
TIGER 

2.  MSXTRA 
3.  SAMANTHA  FOX 
8.  FLIGHT  DECK 
4.  JACK  THE  NIPPER 
6.  F-1  SIMULATOR 
5.  TRAILBLAZZER 
7.  KING  SIZE 9.  ZOIDS 

1

0

.

 

 

C
Y
B
E
R
U
N
 

(   TOP  30 
JOULUKUU 

NYT 
MARRAS KUU 

OHJELMAN  NIMI VALMISTAJA 

KONEET 

i. 2. 
Miami  Vice 

Ocean 

C64,Ams,  Spe 

2. 

3. 

Leaderboard US  Gold 
C   64,  Ams,  Spe 

3. 

1. 
Knight  Rider Ocean 

C   64,  Ams,  Spe 

4. 

5. 

Green  Beret 
Imagine C   64,  Ams,  Spe 

5. 

4. 
Super  Cycle 

US  Gold 
C   64,  Ams,  Spe 

6. - Fistil Melbourne  House 
C   64,  Ams,  Spe 

7. - 

They  Sold  a   Million Ocean 

C   64,  Ams,  Spe 

8. 25. 
Hacker  II 

Activision C   64,  Ams,  Spe,  IBM 

9. 

7. Infiltrator US  Gold 
C   64,  Ams,  Spe 

10. 

6. 

Strike  Force  Harrier Mirrorsoft 
C   64,  Ams,  Spe 

11. 

- Vietnam 
US  Gold 

C64 12. - World  Games US  Gold 
C   64,  Ams,  Spe 

13. 

- 
Antiriad 

Palace  Software 
C64,  Ams,  Spe 

14. 9. 
Way  of  Tiger 

Gremlin  Graphics C   64,  Ams,  Spe,  MSX 

15. 12. 
Jack  The  Nipper Gremlin  Graphics 

C   64,  Ams,  Spe 

16. 17. 
Split  Personalities Domark 

C   64,  Ams,  Spe 

17. 23. Druid Firebird 
C   64,  Ams,  Spe 

18. 8. World  Cup  Carnival US  Gold 
C   64,  Ams,  Spe 

19. 
10. 

Dragons  Lair 
Software  Projects 

C   64,  Ams,  Spe 

20. 

- 
Yie  ar  Kung-fu  II 

Imagine C   64,  Ams,  Spe 

21. 26. Sanxion US  Gold 
C64 22. - Trailblazer Gremlin  Graphics C   64,  Ams,  Spe,  MSX 

23. - 

Prodigy 

Activision 
C   64,  Ams,  Spe 

24. Superstar  Ping  Pong US  Gold 

C64 25. - Galvan imagine 
C   64,  Ams,  Spe 

26. - 

Highlander Ocean 

C   64,  Ams,  Spe 

27. - Mermaid  Madness Electric  Dreams 
C64,  Ams,  Spe 

28. - Street  Hawk Ocean 
C   64,  Ams,  Spe 

29. - ZZAP  Sizzlers  II Gremlin  Graphics 
C   64,  Ams,  Spe 

30. 

- 
Beyond  Forbidden  Fore >US  Gold 

C64 

TOP-30  -lista  on  kerätty  seuraavista  myyntipisteistä: 
ALAJÄRVI:  Alajärven  Kirjakauppa,  ALAVUS:  Alavuden  Kirjakauppa,  FORS- 

SA: Hietasen  Kirjakauppa,  HAMINA:  Kulmakirjakauppa,  HELSINKI:  CitySo- 
kos,  GameStation,  Runeberginkadun  Kirja,  Toptek  Oy,  HYVINKÄÄ:  TV-Riuk- 
ka,  Kirja-Koivisto,  HÄMEENLINNA:  Hämeenlinnan  Kirjakauppa,  TV-Sävel,  II- 

SALMI: Iisalmen  Kirja-Otava,  Sokos  Market,  IMATRA:  Imatran  Kirja-Otava, 
JOENSUU:  Joensuun  Konetarvike,  Haliman  Oy,  JYVÄSKYLÄ:  Gummeruksen 

Kirjakauppa,  Jyväskylän  Kirja-Otava,  JÄMSÄ:  Jämsän  Kirjakauppa,  JÄRVEN- 
PÄÄ: Sokos,  KAJAANI:  Wuoren  Kirjakauppa,  KANKAANPÄÄ:  Radio  ja  TV 

Rajala,  KARHULA:  Kymin  Kirjakauppa,  KAUHAJOKI:  Kauhajoen  Kirjakauppa, 

KEMI:  CitySokos,  KEMIJÄRVI:  Kemijärven  Kirjakauppa,  KITEE:  Kiteen  Kirjaln- 
fo,  KOKKOLA:  CitySokos,  KOTKA:  CitySokos,  Kotkan  Kirja-Otava,  KOUVO- 

LA: Musta  Pörssi,  KUOPIO:  Kuopion  Kirja-Otava,  KURIKKA:  Kurikan  Kirja- 
kauppa, KUUSAMO:  Koillis-lnfo,  Lahti:  Alaksanteri  Kääpä,  CitySokos,  Kirja- 

Otava,  LAITILA:  T:mi  R.  liskala,  LOHJA:  Lohjan  Kirjakauppa,  MIKKELI:  City- 
Sokos, MÄNTTÄ:  Gummeruksen  Kirjakauppa,  NOKIA:  Info  Nokia,  OULU: 

Sokos  Market,  PIETARSAARI:  Montinin  Kirjakauppa,  PIISPANRISTI:  Sokos 
Market,  PORI:  CitySokos,  Porin  Kirjakauppa,  PORVOO:  Porvoon  Kirjakauppa, 

RAAHE:  Mikro  Data,  Sokos,  RAISIO:  Raision  Kirja,  RAUMA:  Länsi-Data, 
Sokos,  ROVANIEMI:  Lapin  Kansan  Kirjakauppa,  SALO:  CitySokos,  Salon 

Kirja-Aitta,  SAVONLINNA:  Savonlinnan  Kirjakauppa,  SEINÄJOKI:  Gummeruk- 
sen Kirjakauppa,  SIILINJÄRVI:  Siilinjärven  Kirjakauppa,  SIMPELE:  Simpeleen 

Kirjakauppa,  SODANKYLÄ:  Keski-Lapin  Kirja,  TAMPERE:  CitySokos,  Kontto- 
riratas  Oy,  TURKU:  Kansallinen  Kirjakauppa,  Wiklund,  VAASA:  Montinin  Kirja- 

kauppa, Musta  Pörssi,  VALKEAKOSKI:  Valkeakosken  Kirjakauppa,  VAMMA- 
LA: Tyrvään  Kirjakauppa,  VARKAUS:  Sokos,  YLÖJÄRVI:  Ylöjärven  Kirjakaup- 
pa, ÄHTÄRI:  Ähtärin  Konttorikone,  ÄÄNEKOSKI:  Äänekosken  Kirjakauppa. 



__ 

"Philips-monitorit, 

asiantuntijan  valin 

Nyt  tulivat  fiksuun  sarjaan 
myös  Philips-värimonitorit. 

Fiksulle  tietokone-asiantuntijalle  tavallinen  TV- vastaanotin  ei  ole  riittävän 

hyvä  näyttöpäätteeksi.  Parhaimmillaan  tietokoneen  informaation  voi 

välittää  vain  tietokonetta  varten  suunniteltu  näyttöpääte  -   monitori.  TV- 
tekniikan  edelläkävijänä  Philips  on  edelläkävijä  myös  tässä.  Korkea 

laatu,  ominaisuudet  ja  sopiva  hinta  tekevät  Philips-monitoreista  fiksun 
valinnan. 

Philips  80-sarjan  tietokonemonitorit  on  suunniteltu  aakkosnumeeri- 

seen ja  graafisen  tiedon  korkealuokkaiseen  näyttöön:  12”  kuvaruutu,  80 

PHILIPS 

merkkiä  rivillä,  25  riviä,  CVBS-tuloliitäntä,  audio-tuloliitäntä,  korkea  ero- tuskyky. 

BM  7502  vihreä,  hinta 920-,  BM  7522  ruskea,  hinta  1.020,-,  ja  IBM 

PC:hen  suunniteltu  BM  7513  vihreä,  hinta  1.290,-. 

Uudet  Philips-värimonitorit  on  suunniteltu  suosituimpien  koti- ja  hen- 
kilökohtaisten tietokoneiden  näyttöpäätteiksi.  Kaikissa  korkea  erottelu- 

kykyjä erittäin  vakaa  kuva. 

CM  8524  värimonitori:  häikäisemätön  kuvaruutu,  musta  kontrastilasi, 

vihreä  kytkin,  säädettävä  jalusta.  Kuvaruutu  14”,  25  riviä,  80  merkkiä 
rivillä,  CVBS/RGB- ja  audiotuloliitännät  Voi  käyttää  myös  videomonitori- 

na.  Hinta  2.200,-. 
CM  8533  (CVBS+RGB+tekstikytkin  +   IBM  PC-sovitteinen)  hinta 
2.500,-,  CM  8501  (RGB)  hinta  1.750,-,  CM  8500  (CVBS)  hinta 
1.750,-, 

PHiLIPS 

! 


